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ПРЕДГОВОР 

Пре него што почне да се служи овом књиroм, сваки корисник треба 

да се упозна с њеним смислом и значај ем, а потом и са садржајима које 

му она нуди и начинима како ти садржаји могу корисно да му по служе 

при писању и решавању бројних недоумица на које ће, пишући, сигурно 

често наилазити. Стогаје нужно да се на самом почетку, већ у Преgiовору, 

да неколико важних напомена. 

1. Правописни речници обично су укључени у правописне приручни
ке као додатак правописним правилима, па се с тим у вези намеће питање 

сврхе и смисла објављивања засебне књиге као што је ова, под главним 

насловом Правоuисни речник. 

Има више разлога који упућују на потребу израде и издавања Пра

воuисноi речника, посебно српског језика. То су: 

1) Чињеница је да ни након две деценије од раскидања српскохр
ватског стандарднојезичког заједништва и формирања засебних нацио

налних језичких стандарда: хрватског, бошњачког, па на крају званично 
и српског, који се, сваки за себе, заснивају на властитим граматичким и 

правописним нормативима, србистика није успела да изради темељит 

и свеобухватан правописни приручник са усаглашеним и стручно, па и 

друштвено, верификованим правилима и задовољавајућим правописним 

речником као додатком. Већ је више пута и на више места констатовано 

даје Правоuис срuскоiајезика у издању Матице српске (Нови Сад 1993), 
иначе вредно научно дело, које значи напредак у тој области, по садржа

ју и дикцији више темељита расправа о правопис но ј проблематици не

го стандардни нормативни приручник, те да има доста неразјашњених 

недоумица и велики број непотребних дублетних решења, наслеђених и 
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Предговор 

преузетих из заједничког Правоuиса срuскохрвашскоiа књижевноi језика 

двеју Матица, српске и хрватске (1960), а додата су им још и нова. Уз то 
је речнички део тога правописног приручника, као и поменута дублет

на решења да би се укључили и хрватски облици, био, можда, приме

рен друштвеним и језичким приликама у времену кад је тај приручник 

настао, па се данашњи корисник ту не може обавестити како у српском 

језику треба да се напишу многе веома честе речи и изрази с којима се 

стално сусреће, поготово ако су у питању новије позајмљенице, које су 

преузете из страних језика и масовно се употребљавају у нашој писме

ној (и усменој) комуникацији. 

2) Осим већ реченог, Правоuис срйскоја језика МС 1993 има још 
два недостатка: речнички део није му акцентован, како је то већ било 

уобичајено у изради оваквих приручника - од Броза 1892 до Право
йиса двеју Матица 1960, који такође у речничком делу има стандардну 
акцентуацију, нити је на било који начин повезан с прозодијом српског 

језика, а није на прави начин повезан ни с граматичком структуром савре

меног српског стандардног језика (наравно, у оквирима које подразумева 

правописна норма), што је данас, у недостатку граматичког и акценатског 

речника српскога језика, насушна културна потреба. 

3) Чак када се у догледно време и појави комплетан и општеприхва
тљив правопис српског стандардног језика, његов речнички део нужно 

ће, због ограниченог простора и стандардних узуса за израду такве врсте 

нормативних приручника, бити сведен само на карактеристичне приме

ре (у мањем или већем обиму) и неће обухватити шири вокабулар свих 

стилова савременог српског стандардног језика, или барем најфреквент

нији део тога вокабулара, па ће опет корисници бити ускраћени за низ 

информација које су им потребне да се оријентишу у правилном писању 

ове или оне речи или израза, посебно новијих позајмљеница. 

4) То значи да нам је, и поред Правойиса са уобичајеним пратећим 
правописним речником као додатком, потребан, много обимнији и ис
црпнији, посебан правопис ни речник (каквих већ има у свету, као што су 

нпр. школски И други правописни речници руског језика), који, наравно, 

не би занемаривао нити замењивао званичну норму (осим случај ева кад 

је неко решење стручно оспорено, без јавног противљења нормативиста), 

али би давао много више потребних података, поред оних у вези с пра

вилним писањем још и прозодијских И граматичких, у оквирима право

писне проблематике, али и знатно шире. Таква је књига потребна свима 
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Предговор 

који пишу и при томе наилазе на недоумице које неће моћи решити само 
уз помоћ Правоuиса, а овако ће лако наћи како треба писати неку реч или 

израз који их занимају. Уз то ће се, помоћу бројчаних и словних ознака 

стављених уз карактеристичне одреднице, моћи обавестити зашто је та

ко правилно, јер ће на тај начин бити упућени на оДговарајуће правопи

сно (или граматичко) правило, које се даје у кратком прегледу на крају 

(у 111 поглављу). У Преiлеg uравuла унесена су само кратка објашњења 
правописних, фонетских и морфолошких појава неопходних за разуме

вање решења у обради одредница у Речнику, па су зато изостављена нека 

правописна правила као што су норме о растављању речи на краЈУ ретка, 

реченични и правопис ни знаци или детаљан приказ транскрипције имена 

из страних класичних и живихјезика, што се све може наћи у Правоuису, 

а уврштена су неопходна граматичка правила, као што је промена речи и 

облици с различитим наставцима и сл. То све показује да су Правоuис и 

наш Правоuисни речник приручници који се међусобно допуњавају, а не 

супротстављају и искључују. Ово утолико више што се у Правоuисном 

речнику (и у Преiлеgy uравuла, и у речничком делу уз обраду појединих 

одредница), дају информације о нормативним решењима у Правоuису МС 

1993, чак и у случајевима када су та решења неприхватљива и неодржи
ва, па и кад су плод недовољне пажње приликом штампања, као што је 

нпр. "Ајзенхаур (Eisenhower, не 'Ајзнхауер')", како стоји у речничком 
делу ПМС, што не одговара ни устаљеној стандарднојезичкој пракси, ни 

препорукама компетентних језичких стручњака (проф. Твртка Прћића у 

књизи Novi transkripcioni recnik engleskih licnih iтena), па ни правилу у 
нормативном делу, на које сами аутори упућују. О свему томе, дакле, ко

рисници Правоuисноi речника добиће тачну и објективну информацију. 

А уколико у новом издању Правоuиса срuскоiајезика, које се најављује, 
буде измена неких норми, и о томе ће, у наредним издањима нашег Реч

ника, корисници бити коректно обавештени. 

2. Иако сам rnавни наслов сугерише да се ради о правописном речнику, 
ова је књига више од тога: она је, у оквирима правописне проблематике, па и 

знатно шире, у исто време и акценатски (прозодијски), а тиме добрим делом 

и ортоепски, па и граматички речник, али и језички саветник, због чега уз 

наслов Правоuисни речник срйској језика стоји и додатак: са йравойисно

-ipамашичкuм савеШником, при чему се ту подразумева и акцентуација, која 

се обично обрађује у оквиру граматичких приручника. Ова књига, дакле, 
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Предговор 

има вишеструку намену, па ће корисницима бити и од вишеструке помоћи 
при писању, а уз то ће им пружити и прилику да прошире своје знање о 

српском стандардномјезику уопште, а посебно о њеroвој употреби у писаној . . 
и усмеНОЈ комуникацИЈИ. 

Ту ће се свако моћи информисати о примени свих правописних 

правила, па и неких фонетских, фонолошких и морфолошких (као што 

су нпр. прелаз л у о на крају речи и на крају слога, палатализација и 

сибиларизација велара, или непостојано а и др.), која се обично обра

ђују у правописним приручницима, без обзира на то у којој мери те по

јаве имају везе с правописном проблематиком. Све то, наравно, на веома 

широком вокабулару савременог српског стандардног језика, и то у речима 

и изразима где год постоје могућности да се при писању погреши. Тако 

је нпр. реч предак обрађена овако: 

предак, прётка (не прёдка) м, ми. прёци (не прёдци, прётци), прёдака, прёцима (не 

прёдцима, прётцима). 

Тиме ће бити предупређене могућности да неко, ако завири у наш 

речник, напише погрешно: предка (са 9 уместо ш), или предци, прет
ци, предцима, претцима и сл. у облицима множине, а упозорено је и 

на специфичан облик генитива множине: предака (с непостојаним а 

и постакценатским дужинама на задњим слоговима, КОЈе се по нашим 

градовима све више губе, посебно у Београду). Таква обрада обухвата 

и стандардну акцентуацију, и гласовне промене, и карактеристичне об

лике променљивих речи, и упозорења на могуће грешке, које се иначе 

често јављају у пракси. 

1) Све уврштене речи као одреднице, па и наведени облици, 
акцентовани су, као што се види из датог примера предак, претка, при 

чему је посебна пажња посвећена акцентуацији оних речи које у про

мени имају различите нагласке. На пример: 

рука, -ё ж, дат. руци и руци, вок. руко, ак. руку, иистр. руком, лок. руци, ми. руке, руку, 

рукама. 

Или: 

лонац, лонца м, иистр. лонцем (не -ом), МН. лонци, лона-ца, лОнцима. 

и сл. 

То је, дакле, уједно и својеврстан а к Ц е н а т с к и р е ч н и к. На 

тај начин ће се они који пишу упозорити како поједине написане речи и 

њихове облике треба правилно читати, па ће тако ова књига допринети 
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и ширењу ортоепске културе, с посредним упозорењем да Је у нашим 

школама, и иначе, акценатској проблематици потребно посветити више 

пажње. 

2) Уз уврштене речи наведени су сви карактеристични стандардни 
облици, и то не само они са различитим акцентима (као у примеру рука, 

лонац и сл.) него и други, где је акценат постојан, али се јављају гласов

не промене: 

лименка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кИ ... 

Ту се упозорава на различит облик датива једнине (лUменцu, са 

сибиларизацијом) и генитива множине (лUменки, с несибиларизованим 

к испред наставка -и > -ки, што су граматичка, тј. фонетска и морфолош
ка, обележја те именице). Наравно, уз то је наставак у генитиву множине 

означен стандардном постакценатском дужином, која се у том падежу 

јавља код свих именица у нашем језику. Ето, по томе је ово и г р а м а -
т и ч к и р е ч н и к. 

3) Већ је речено да је ова књига, уз све остало, иако првенствено 
правопис ни речник српског језика, такође и правописно-граматички са

ветник, што је назначено и у њеном поднаслову. Савети се исказују на 

три начина: 

- прво, навођењем погрешних облика у загради иза правилно на

писане и акцентоване одреднице, или неког њеног облика у про

мени; 

- друго, давањем погрешних облика као одредница, с упућивањем 

на правилан облик; 

- треће, преношењем одговарајућих савета из актуелних језичких 

саветника наших угледних лингвиста (дакле, оних савета који 

се односе на садржај Речника, тј. правописне, граматичке и про
зодијске норме). 

3. Уз одреднице навођени су, уместо наставака, пуни облици поје
диних именских речи и глагола у промени, и то зато што се на таЈ начин 

региструју извршен е промене (нпр. губљење непостојаног а, иза кога 

често следе асимилације које се у писању региструју, као у примеру: 

предак, претка и сл.), или, пак, због тога што се мења акценат (нпр. 

лонац, лонца, инстр.ланцем ... ). У речима у којима измењени акценат стоји 
на задњем слогу основе, дат је само тај слог (нпр. потенцијал, -ала), и 

сл. Тако конципирана обрада може послужити као сигурна оријентација и 
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странцима који уче српски језик (да не би, рецимо, ако би стајало: предак, 

-а, потенцијал, -а, читали у генитиву "предака" или "потенцијала"). То 

значи да смо водили рачуна о томе да ова књига може да послужи и као 

приручник српског језика за странце, мада дате информације, нарочито 

оне у вези с акцентима, нису сувишне ни изворним говорницима српског 

језика, јер се у нас акцентуацији, како је већ речено, не посвећује довољно 

пажње, па у том погледу у пракси влада право шаренило. 

(Детаљније се о овим и другим могућностима коришћења Речника 

говори у УЙуй1сШвu.ма за кориришћење.) 

4. Обрађен тако да иде у сусрет онима којима је потребан, Правойи
сни речник срйскоi језика са ЙравоЙисно-iрамаШичкu.м савешником наме

њен је веома широком кругу корисника с различитим нивоом писмености 

и језичке културе, па и познавања правописне и граматичке норме. Они 

који су писменији и обавештенији о подацима и поукама што их Реч

ник нуди, могу познате им детаље једноставно занемарити и потражити 

оно што њих занима, а ту има доста и таквих садржаја помоћу којих ће 

моћи да обогате своје познавање савременог српског језика у широком 

спектру функционалних стилова и подигну своју писмено ст и језичку 

културу на ЈОШ виши ниво. 

5. Овакво дело подразумева чврст ослонац на савремене, свеобу
хватне и поуздане стандарднојезичке нормативе: правопис, нормативну 

граматику, речник стандардног језика и др., а ми свега тога немамо, бар 

не на потребном и задовољавајућем нивоу. Тако за бројне појединости 

које се морају обухватити оваквим приручником немамо разрађених и 

сигурних решења, па смо стога неке од њих морали претходно обради

ти (в. две књиге Сшанgарgнојезичкux йреисйишивања, Шипка 2008. и 
2009), које су у одређеном смислу образложење решења заступљених у 
Речнику), а у многим случајевима одговоре на недоумице потражили смо 

у језичким саветницима (који се налазе у списку извора и литературе, 
где су наведени и њихови аутори, наши угледни лингвисти Павле Ивић, 

Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранко Брборић, Драго Ћупић, Егон Фе

кете, Богдан Терзић, Рада Стијовић, Милорад Телебак и др.), па чак и у 

језичким рубрикама у штампи, где смо почесто драгоцену помоћ нашли 

у чланцима И. Клајна, Е. Фекете и, у последње време, Раде Стијовић. Ко

ришћена су и друга лингвистичка издања, као што је књига Твртка Прћи

ћа, Вере Васић и Гордане Нејгебауер о новијим англицизмима у српском 
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језику, као и остале књиге Твртка Прћића о тој проблематици, Симићева 

нормативистичка и кодиколошка испитивања у вези са српским право

писом и сличне расправе о правопису, наведене у списку литературе, па 

и поједини члан ци у нашој стручној штампи. Тако су сви ти лингвисти 

посредно помогли да се бар донекле преброде тешкоће у изради овога 

дела, за шта им дугујемо велику захвалност. То, међутим, не значи да су 

разрешене све дилеме на које смо наилазили. Много шта је остало што 

још треба проверити у стандарднојезичкој пракси, стручно обрадити и 

нормирати па ће се овај речник морати и даље дограђивати и тако прати

ти развој нормативне србистике, иако и он сам, надамо се, значи у овом 

тренутку бар један корак у њеном напредовању, па и подстицај за даље 

стручне и научне напоре у том правцу. 

6. у изради овог речника учествовало је, осим аутора, и више 
сарадника међу којима је знатан допринос његовом обликовању и 

решавању проблема који су искрсавали у раду дао, као консултант и 

супервизор, академик Иван Клајн, коме дугујем захвалност за темељит 

преглед целокупног текста и корисне сугестије да се његова прва верзија 

дотера и уједначи и у нормативном, и у стил ском погледу, затим мр Аиди 

Кршо за успешно обављен голем стручни посао у изради алфабетара, 

избору и класификацији грађе, обради одредница и пружање помоћи 

аутору у коначном обликовању Речнuка у електронској верзији, те осталим 

сарадницима за урађену примарну, а делимично и коначну, правописну, 

граматичку и акценатску обраду поверене им грађе. Посебну захвалност 

дугујем и рецензентима, проф. др Милораду Радовановићу, дописном 

члану САНУ, и доц. др Миланки Бабић, за општи преглед готовог рукописа, 

корисне примедбе и сугестије и коначну позитивну оцену. 

Велики труд у припреми Речнuка уложио је и уредник, господин 

Зоран Колунџија, који је као директор и власник ИК "Прометеј", показао 

међу нашим издавачима редак интерес за објављивање и дистрибуцију 

оваквих књига, чија је основна сврха да доприносе подизању нивоа 

лингвистичког образовања и ширењу језичке културе на српском говорном 

простору, за шта заслужује велику захвалност не само аутора и сарадника 

у изради ове књиге него и све наше културне Јавности. 

7. Предајући Правойuсни речник срйскоiјезика с йравойисно-iра
.маШичкuм савешником у руке заинтересованих корисника, надамо се да 

ће им тај приручник бити од користи У настојању да подигну ниво сво-
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је писмености у правописно-граматичком погледу, али и у изналажењу 

решења за недоумице које су их при писању досад мучиле. Аутор и из

давач биће им захвални уколико се огласе својим оценама, примедбама, 

питањима или предлозима за даљу дораду овога дела. 

15. септембра 2009. Милан Шuuка 
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кулин. кулинарски рум. румунски 

рус. руски 
л. лице 

русин. русински 
лат. латински 

рчц. речца 
лик. ликовно 

лингв. лингвистичики С средњи род 

лит. литерарно сврш. свршени, перфективни (глагол) 
лок. локатив скр. скраћеница 

слов. словачки 
м мушки род 

словен. словеначки 
мађ. мађарски 

социол. социолошки 
мак. македонски 

спорт. спортски 
мат. математички 

срп. српски 
мед. медицински 

стд. стандардно 
метеор. метеоролошки 

стсл. старо словенски 
митол. митолошки 

суп. суперлатив 
мн. множина 

муз. музички т. тачка (параграф) 

нем. немачки 
трад. традиционално 

неуоб. неуобичајено 
тур. турски 

неодр. неодређени вид (придева) узв. узвик 

несврш. несвршен, имепрфективни (глагол) ум. уместо 

нестд. нестандардно уоб. уобичајено 
ном. номинатив уп. упореди 

одр. одређени вид (придева) 
урд. урду, урдски 

об. обично, обичније фиг. фигуративно 
ортогр. ортографија, ортографски физ. физички 

педаг. педагошки 
фонет. фонетски 
фонол. фонолошки 

перс. персијски 
фр. француски 

повр. повратно 
фудб. фудбалски 

погрд. погрдно 
фут. футур 

поет. поетски 

покр. покрајински хавај. хава јски 
полит. политички хебр. хебрејски 
пољ. пољски хем. хемијски 
покр. покрајински хинд. хинду,хиндски 

пом. помоћни хипок. хипокористик 

порт. порторикански хол. холандски 

правосл. православни хрв. хрватски 

предл. предлог 

през. презент цркв. црквено 

прен. пренесено 
чеш. чешки 

преф. префикс 
прид. рад. глаголски придев радни швед. шведски 

прид. трп. глаголски придев трпни шп. шпански 

прил. прилог штамп. штампарски 

прил. прош. глаголски прилог прошли шток. штокавски 

прил. сад. глаголски прилог садашњи 
једнако 

псих. психолошки 
< потиче од 

р. ретко > даје, претвара се у 
разг. разговорно + додаје се 
рач. рачунарски према 
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УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

у Преgiовору су истакнути потреба, значај и намена Правойисноi 

речника срйскоi језика са йравойисно-iрамашичкUJW савеШником. Овде 

се, уз напомене о његовом садржају и начину обраде, као и објашњења 

шта се у њему може, а шта не може наћи, дају детаљнија упутства о 

коришћењу ради лакшег проналажења жељених информација и њиховог 

правилног схватања. 

1. Првенствено правописни, па потом и граматички и прозодијски, 

овај речник не обухвата све лексеме савременог српског језичког 

стандарда, него само оне које се у основном облику или промени 

јављају у различитим (правилним или неправилним) правописним 

ликовима, у различитим облицима или са различитим акценти

ма и дужинама вокала, укратко - које, због могућности различи

тог избора при писању (па и усменом говору) изазивају, или могу 

изазвати, разне недоумице, посебно у вези с правилношћу овог 

или оног облика речи или нагласка. Тако се, на пример, у нашем 

речнику не налази реч особа, јер у поменутом смислу није карак-
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. . 
теристична и нико Је од изворних говорника српског Језика, ако 

је употребљава, неће неправилно написати или изговорити, осим 

евентуалног скраћивања постакценатских дужина у акузативу јед
нине (особом УМ. особом) или генитива множине (особа УМ. особа), 

а и то само у говору оних који те дужине и иначе немају. Насупрот 

томе, уврштена је реч лице због упозорења на правилан облик ин

струментала једнине (лицем, а не лUцом), без обзира на то што је 

то и једино на шта у промени те речи треба упозорити. У Право

йисном речнику налазе се, наравно, и све друге речи и изрази који 

у себи садрже неки правописни или граматички проблем у вези с 
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употребом великих и малих слова; писањем су гласника Ч, ћ, џ, ђ, х 

иј; непостојаним а; променом сонантал у о; асимилацијом и диси

милацијом гласова, посебно једначењем сугласника по звучности и 

месту творбе; губљењем сугласника и упрошћавањем сугласничких 

скупова; променом сугласника К, 1, х У ч, ж, ш (палатализацијом и 
сибиларизацијом); писањем скраћеница; различитим наставцима у 

промени речи (посебно падежних наставака у деклинацији имени

ца); прилагођеним и изворним писањем речи страног порекла, што 

је све углавном обрађено и у кратком прегледу правила на крају 

књиге, у посебном поглављу, уз изостављање неких правила која 

се иначе обрађују у правописним приручницима, као што је нпр. 

растављање речи на крају ретка, интерпункција и правописни зна

ци, или детаљан приказ транскрипције страних речи и имена, јер 

прво и друго није битно за сам речник, а ово треће би га преви ше 

оптеретило. Уместо тога, као што показује дати преглед, додате су 

неке основне норме које су важне за разумевање граматичке обраде 

уврштених речи. То су већ поменути облици променљивих речи, 
посебно они с два или више могућих наставака. Кад се све то узме 

у обзир, може се закључити да је у овако конципиран Правоuисни 

речник (са UравоUисно-ipа.маШички.м савеШнико.м) ипак уврштена 

већина речи које припадају основном лексичком фонду савреме

ног српског стандардног језика, а уз њих и велики број различи

тих израза (у вези са састављеним и растављеним писањем речи, 

употребом великих и малих слова у вишечланим именима и сл.). 

Зато је то нужно захтевало овако велик обим и темељиту обраду, 

што може бити од помоћи свакоме ко пише (и говори) уколико се 

при коришћењу Речника држи датих правила. 

2. Кад већ говоримо о избору одредница за овај речник, треба имати 

на уму и следеће: 

Српски стандардни језик употребљавао се и употребљава на 

веома широком простору, у дијалекатски и национално различи

тим срединама (Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Хрват

ској), па се због тога у њему јављају одређене разноликости, које су, 

без обзира на делимично подударање с другим сродним језичким 

стандардима, оверене у српској књижевној и широј стандардноје

зичкој писменој и говорној пракси и по томе припадају српском 

стандардном језику. Све су те разлике унесене у Правоuисни реч-
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ник срйскоi језика. Тако се као равноправне дублете дају различите 

речи и облици: спанili и шпинiт, пасуљ и грЬ, шаргарепа и МР

ква, среliан и сретан, спасти, сшiсем и сшiсити, спасим, спасен 

(према спасти) и спашен (према сшiсити) итд. То једнако вреди и 

за екавски и ијекавски изговор, с тим што треба имати на уму да 

се српски ијекавски стандард у доста детаља разликује од хрват

ског, а данас и од бошљачког (од овог другог углавном у експли

цитној норми, док се стандарднојезичка пракса није изменила и 

не одступа битно од српске). Избор тих облика у употреби зависи 

од уобичајености у одређеној средини или појединачног језичког 

осећаља, па се постојеће разлике не могу сматрати варијантским 

обележјима, јер српски стандардни језик, који припада јединстве

ној нацији, није варијантно разуђен. Зато корисници Речника мо

гу сами бирати и употребљавати онај израз, реч или облик који 

одговара љиховом језичком осећаљу или је уобичајен у средини у 

којој живе, што се обично подудара (наравно, ако су ти изрази, ре

чи или љихови облици означени као стандардни). Исто тако, могу 

говорити и писати српским екавским или ИЈекавским стандардним 

изговором, свеЈедно. 

у екавском изговору неупоредиво се маље греши, јер је ста

ри глас ,Јат" у том изговору замељен углавном са е, без обзира на 

то је ли дуго или кратко, док се у ијекавском уместо ,Јата" налази 

чак пет различитих гласовних вредности (кратко је, продужено јё, 

двосложни рефлекс ије, е и и), због чега су правила ијекавског изго

вора сложена и тешка, па у пракси има доста колебаља и грешака. 

Стога су екавски ликови обрађени под одговарајућим ијекавским 

одредницама, уз упућиваље на љих скраћеницом уп. (упореди). То 

никако не значи да се тиме даје предност ијекавском изговору. Раз

лози за такву обраду, осим реченог, практичне су нарави. На тај на

чин избегава се непотребно понављаље истих облика, а љих није 
мало, при чему се све разлике између та два изговора, посебно ак

ценатске, дају на једном месту, па се тако постиже знатна уштеда 

на простору, а добија на прегледности, чиме се доприноси још ве

ћој обавештености о сличностима и разликама између та два наша 

стандарна изговора. 

3. С обзиром на карактер и намену ове кљиге, тј. на чиљеницу да је 

то правописни, а добрим делом и граматички и акценатски речник, 
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уз одреднице су дати само они подаци који се односе на правопи

сна, граматичка и акценатска правила, па у њој не треба тражити 

објашњења значења уврштених речи, нити примере из стандард

нојезичке праксе који та значења потврђују. Само уз скраћенице и 

неке мање познате речи, које су узете у обзир због својих правопи

сно-граматичких особености или из других разлога, у загради је 

наведено и њихово основно значење, или значења (ако ихје више). 

Такви су ови примери: 

аба, -е ж, ми. абе, аба (груба вунена тканина, сукно). 

абахија, -е ж, ми. абахије, абахйја = абаја. 

абајлија (сукнени покровац за коње). 

абаџија, -е м, 80К. абаџијо, ми. абаџије, абаџйја (кројач одела од абе). 

Ове су речи унесене у Речник јер нису сасвим застареле, још 

се сусрећу у српском језику, а имају карактеристичне облике на које 

је требало упозорити. Значења других мање познатих речи страног 

порекла треба потражити у речницима страних речи, а ако некоме 

није јасна ни понека наша реч, може се информисати о њеном зна

чењу у речницима нашег језика (РСЈ, РМС, РСАНУ и др.). 

Иначе, архаизми, дијалектизми, провинцијализми, жаргони

зми, ускостручна и научна терминологија која није у широј општој 

употреби, као и кроатизми који нису устаљени у српском језич

ком стандарду и сл., нису уврштени у наш речник, јер се у њему 

представља норма и култура српског језичког стандарда. а поме

нуте категорије лексема не улазе у тај круг. Нису, као што је већ 

у Преgiовору речено, уврштене ни српске стандардне речи, посеб

но деминутиви, хипокористици, аугментативи и пеЈоративи, ако у 

правописном, граматичком или акценатском погледу немаЈУ ништа 

што би могло изазивати недоумице или погрешке у пракси. 

4. Због уштеде у простору, потребном да се као посебне одреднице 

унесу упозорења на погрешне облике с упутама на правилне, као 

и други видови језичких савета, обрада лексикографских чланака 

максимално је рационализована. Тако уз променљиве речи нису 

дати сви њихови облици, него само они у којима се јавља друкчи

ји акценат, или кад се, рецимо, у неком падежном облику именице 

или глаголском облику, у складу са нормама савременог српског 

језичког стандарда, због гласовних промена и иначе, могу јавити 
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различити наставци, или кад се у наставцима налазе гласови (као х, 

ч, ћ, џ, ђ и сл.) који се не смеју изоставити. Корисник Речнuка ипак 

неће бити ускраћен за потпуну информацију, јер ће се у одређива

њу акцента нпр. равнати према акцентуацији претходног облика, 

осим оних који су једнаки номинативу. 

4.1. Узмимо за пример ову именичку одредницу: 
потенцијал, -ала м, ми. -али, -ала. 
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у једнини ове именице постојано се јавља дугоузлазни акце

нат, као у генитиву, изузев акузатива који је, по правилу, у свих 

именица м. р. за неживо једнак номинативу. И у множини је у свим 

падежима дугоузлазни, што је обележено у облицима номинатива 

и генитива (овај други облик унесен је због постакценатске дужи

не). На основу тога може се утврдити акцентуација свих падежа 

именице ЙоШенцЙјiiл. У једнини ће бити: йошенцйјiiл, йошенцuјdла, 

йошенцuјdлу, йошенцйјiiл, йошенцuјdлом, (о) йошенцuјdлу, а у мно

жини: йошенцuјdлu, йошенцuјdлii, йошенцuјdлuма, йошенцuјdле, 

йошенцuјdлuма, (о) ЙоШенцuјdлuма. 

(Вокатив оваквих именица није уобичајен, па није ни унесен, 

али да јесте, био би посебно обележен, у једнини: йошенцuјiiле, а 

у множини: ЙоШенцuјdлu.) 

Именице са већом акценатском и обличком разноликошћу у 

промени обрађене су детаљније, као у примеру: 

војннк, -ика м, вок. војнйче, ак. -ика, ми. -ици, -ика, -Ицима. 

(Овде су, због сибиларизације у већини падежа множине, осим 

номинатива и генитива, забележени и облици датива, инструмента-.. . 
ла и локатива, КОЈИ су Једнаки, а у Једнини нису дати инструментал 

и локатив, јер имају исти акценат као претходни облик акузатива, 

а не садрже никакву гласовну промену.) 

Исто тако, пуни облици у промени дати су само онда кад је 
правописна, граматичка или акценатска појава на коју је потребно 

упозорити на почетку или у средини речи, а кад је на крају речи, 

унесен је само тај део, што треба да значи да оно што је испред тога 

остаје исто. Тако је у наведеном примеру војник осим одреднице 
наведен само пуни облик једнине вокатива, војниче, зато што је 

на првом слогу друкчији акценат. У осталим облицима дат је само 

задњи део речи где се налази промена акцента, док су сви претход-
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ни неакцентовани. Остало је изостављено због уштеде у простору, 
а неће изазивати никакве недоумице нити тешкоће при консулто

вању Речнuка. Свако, иоле писмен, може лако реконструисати целу 

парадигму: војник, војника, војнику, војника, војниче, (с) војником, 

(о) војнику, а множина је већ наведена: војници, војника, војници

ма, војнике, војници, (с) војницима, (о) војницима. 

Код именица с кратком Uедносложном или двосложном) осно

вом наведени су пуни облици карактеристичних падежа и кад се . .. 
саСТОЈе од више слогова, јер им Је промена на почетном слогу, уз 

то због краткоће не утичу битно ни на уштеду простора, а кори

сницима ће тако бити очигледнији. На пример: 

бој, боја М, иистр. бојем, МИ. бојеви, бојёва, БОјевима. 

4.2. И У представљању стандардних правописних и граматичких поја
ва у глаголској промени примењен је принцип рационалности. То 

покаЗУЈУ ови примери: 

скакати, скачём, прил. сад. сюiчући. 

скочити, скОчЙм. 

чИтати, -ам, 1. и 2. Л. мн. читамо, читате и читамо, читате, прил. сад. чита
јУћи. 

(У прва два примера уз одредницу је додат пун облик 1. лица 
једнине презента због промене акцента, а у трећем стоји само на

ставак за тај облик (-ам), јер акценат остаје исти: читати, читам, 

али су зато наведени -облици 1. и 2. лица мн. презента због двојаких 
акцената и прил. сад. читајући због гласа ћ. Сви остали облици наве

дени су у Преiлеgу йравuла, на које се упућује одговарајућим озна

кама, па нема никакве потребе да се дају уз сваку одредницу.) 

4.3. Придеви су, опет због уштеде у простору, дати једино у облику 

мушког рода једнине (сама одредница) и с наставцима за женски 

и средњи род једнине (без дужина у неодређеном и са дужинама у 

одређеном виду). Од осталих назнака уз сваку придевску одредни

цу стоји обавезни облик генитива множине, с карактеристичним 

гласом Х, а уз придеве који се могу компарирати још и стандардни 

облици компаратива и суперлатива, и то само ако се у пракси уме

сто њих јављају погрешни облици, као у примеру: 

чист, -а, -о, одр. чйстй, -а, -6, ген. МИ. чйстйх, КОМП. чистијй, најчистијй (не 
чйшћй, најчИшћЙ). 
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Ако се у промени придева губи непостојано а, у генитиву и 

осталим облицима с истим акцентом уместо наставка -а, -о ста

вљена су задња три слова, нпр. витак, -тка, -ТКО .•. , а ако се при 

томе врши и нека гласовна промена, онда су наведени цели обли
ци, као у примеру: 

сладак, слатка, слатко, одр. слаткй, слатка, слатк6, ген. мн. слаткйх, комп. 

слађй, нiiјслађЙ. 

Пуни облици мушког и женског рода једнине навођени су и 

код придева који у тим облицима имају различите акценте, нпр: 
добар, добра, добро, одр. добрй, -а, -6, ген. мн. дОбрЙх. 

(У облицима одређеног вида дати су само наставци, јер се ак

ценат не мења.) 

5. Екавски и ијекавски ликови исте речи нису обрађивани засебно, као 

посебне одреднице него (искључиво из практичних разлога, који 

су објашњени на крају 2. тачке ових упутства) под одговарајућим 
ијекавским одредницама, уз упућивање на њих, нпр: 

леп ек. уп. ијек. лијеп. 

лијеп ијек. (ек. леп), лијепа, лијепо (ек. лепа, лепо), одр. лијепй (ек. лепй), 

-а, -6, ген. мн. -Йх. 

део ек. уп. ијек. дио. 

дио, дијела ијек. (ек. део, дела), м, МН. дијелови, дијелова, дијеловима (ек. 

делови, делова, деловима) 

Или, још једноставније: 

дело ек. уп. ијек. дјело. 

дјело ијек. (ек. дело), -а с, МН. д(ј)ёла, дG)ела, дG)елима .. 

Итд. 

6. Правописно-граматичке поуке даване су, као што је већ речено у 

Преgiовору, на три начина: 

6.1. Уз одреднице или облике у промени додавани су у загради, с упо

зоравајућом речцом "не" нестандардни (неправилни) облици који 

се често ЈављаЈУ у пракси, као у примерима: 

маста" (не маса"), масна, масно, ген. МН. маснйх; КОМП. маснијй, нiiјмасни-

јЙ. 

Или: 

евро (не еуро), евра м, МН. еври, евра. 
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Тако исто и: 

лонац, лонца м, ВОК. лонче, иистр. лонцем (не -ом), ми. лонци, лонаца, лон

цима. 

иницијал (не инцијал), -ШIa м, ми. иницијали, иницијала, иницијалима. 

иницијатива (не инцијатива), -ё ж, ми. иницијативе, иницијатива, ини

цијативама. 

инјекција (не ињекција, инекција), -ё ж, ми. инјекције, инјекција, ин

јекцијама. 

6.2. Сви неправилни облици одредница, као и теже грешке у облицима 

променљивих речи, на које се тако указује, дати су и као упућивач

ке одреднице с ознаком "не него" и упутом на правилне облике уз 

упозорење у загради (в.), што значи да се ту могу наћи потребни 

подаци о њиховој стандардности. Ево, овако: 

масан не него мастан (в.) 

еуро не него евро (в.) 

инцијiл не него иницit:јiл (в.) 

инцијатива не него иницијатива (в.) 

инекција не него инјекција (в.) 

ињекција не него инјекција (в.) 

ножом не него ножем (в. нОж). 

чишЬй не него чистијй (в. чист). И сл. 

у осталим случајевима, кадје реч о неправилним облицима у 

промени где се ређе греши, као у примеру: младйћ., -а м, иистр. мла

дићем (не -ом), довољно је само упозорење на погрешан облик, као 

овде (не -ом), без формирања посебне одреднице са "не него". 

6.З. Уколико Правопис МС 1993 (ПМС) није регулисао начин писања 
неких речи и израза, или је то учинио на крајње неприхватљив на

чин, или пак има неоправданог дублетизма, пренесена су решења 

из Правописа 1960, или одговарајући савети из актуелних језичких 
саветника наших угледних лингвиста, или пак расправа у Сшанgа

рgнојезuчкuм uреuсuuшuвањuма Ј и 2, које се односе на тај случај, 
тј. на одговарајућу правописну, граматичку и прозодијску норму 

савременог српског стандардног језика, уз изузетак непотребних 

хрватско-српских дублета, које су преузете из Правописа 1960, па 
ће сигурно бити изостављене у другом издању ПМС, као што смо 
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и ми поступили, све то и уз указивање на решења у актуелном 

Правопису српскога језика, као у примеру: 

летјелица (ијек., ек. летелица) -е ж, МИ. летјелице, летјелйца (ПМС 

нормира у ијекавском изговору и облик летилица, а у екавском 

летелица!?, дајући му предност над оним првим: летјелица, али 

допушта слободан избор према личном осећању. У Сшанgарgноје

зuчкuм йреuсйuшuвањuма 1, међутим, ово је решење оспорено, без 
реаговања састављача ПМС). 

Празнине у Правопису МС 1993 попуњаване су тако што је 
нпр. у нашем Правойuсном речнuку под одредницом Грахам (Gra
ћаm) пренесено стручно објашњење да је "уобичајено код нас у 

изразу Грахамов хлеб; стварни енгл. изговор је Грејем или Грем." 

Наравно, у друкчијој обради: 

Грејам, -а (енгл. Graham). Изворни енглески начин писања 
Грахам уобичајен је "код нас у изразу Грахамов хлеб" (СЈП 2004: 
238). 

(Уз то је, како видимо, скраћеницом СЈП означен и извор 

(Ивић-Клајн-Пешикан-Брборићев СРЙСКU језuчкu ЙрUрУЧНUК, дру

го допуњено и измењено издање, Београд, 2004: 238). А сама тран
скрипција енглеског имена Graham, као и других енглеских имена у 
српском језику, наведена је према Прћићу 1998: 55, па је тако уједно 
исправљен и податак у СЈП да је "стварни енгл. изговор Грејем или 

Грем", а код Прћића је ,,/Gr~am/", како се и у нас пише.) 

7. Скраћене ознаке и знакови крајње су рационално коришћени, опет 

ради уштеде у простору. 

7.1. Уз променљиве речи у одредницама није стављана ознака врсте, 

јер је то већ означено другим средствима, нпр. скраћеницама за м, 

ж или с род (код именица), наставцима за ж и с род (код придева), 

инфинитивним обликом и наставком за 1. лице једнине (код гла
гола) и сл., а и иначе су те врсте речи добро познате. Ознаке паде

жа стављане су само где је то било нужно, па су тако у множини 

потпуно изостављане, осим кад је навођен само ген. мн. 

7.2. Пошто неке скраћенице и знакови имају слично или једнако зна

чење, треба имати на уму следеће напомене: 
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7.2.1.Скраћеницом уп. (упореди), као што се види из датих примера, не 

упућује се на неправилан облик, јер су речи уз које та скраћеница 

стоји такође стандардне, него на одреднице које представљају мо

дел према коме се треба равнати и у тим случајевима и код којих се 

могу наћи остали потребни подаци (о облицима тих речи и сл.) 

7.2.2. Знак једнакости (=) показује да су два облика истога значења и 
статуса у стандардном језику, а подаци се дају под оним иза кога 

стоји (В.), на пример: абдерй:т = абдерИћ.анин (В.), што значи: "види 

тамо", тј. под абдерИћ.анин, док се везником "и" указује на једна

ку правилност двају акцената исте речи: аероген, -ена и аероген, 

-а М, или: аеродром, -а М, МИ. аеродроми, аеродрома и аеродром, -а 

М, МИ. аеродроми, аеродрома 

8. Структура и обрада овог речника омогућују информисање о пра

вописној, граматичкој и прозодијској правилности на три нивоа: 

прво, да се погледају само одреднице и утврди да се нпр. пи

ше потпредсједник (ек. потпредседник), а не подпредсједник (са 

дп) или потпретседник (са тс) или, што је још горе, подпресјед

ник (ек. подпредседник, подпретседник, подпреседник). Или пак: 

бурегuија, а не буреКl,lија, бурекђија и сл.; 

J!PY[Q, да се прочита комплетна обрада и усвоје правилни ак

центи и облици у промени тих и других речи, нарочито оних које 

могу имати више различитих облика и променљиве акценте; 

треће, да се, следећи дате ознаке, на одговарајућем месту у 

Преiлеgу йравuла прочита правило које се односи на ту правопи

сну или граматичку појаву. Тек на тај начин добиће се потпуна ин

формација како одређену реч или облик треба писати, са поукама 

зашто је управо тако правилно, а не друкчије. Зато је уз готово 

сваку одредницу стављена бројна ознака под којом се одговарајуће 

правило налази, при чему је на првом месту бројка која означава 

поглавље: 1. Велика и мала слова, 2. Ијекавски и екавски изговор, 
3. Сугласници Ч, Ћ, џ, Ђ, 4. Сугласник Х, 5. Сугласник Ј, 6. Не
постојано А, 7. Промена гласа Л у О, 8. Асимилација сугласника, 
9. Дисимилација гласова, lo. Губљење сугласника и упрошћавање 
сугласничких скупова, 11. Промене сугласника К, Г, Ху Ч, џ, ш 
(Палатализација и сибиларизација), 12. Сложенице, полусложенице 
и растављено писање речи, 13. Скраћенице, 14. Променљиве речи 
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и облици с више наставака, 15. Прилагођено и изворно писање ре
чи страног порекла. 

Тако, на пример, уз одреднице Шиља, -ё м, Пата, -ё ж, и сл. 

стоји ознака l.2.1.1.Ь, где се у Преiлеgу uравuла налази објашњење 

да се великим почетним словом, поред осталих, пишу и персони

фикована имена животиња из стрипова или цртаних филмова и 

сл., као и 14.1.1.g, где се објашњава промена двосложних имена с 
дугоузлазним акцентом, типа Јова, Јово, и сл., којима по промени 

припадају Шиља и пата. 

Уз одреднице које садрже два или више правописних или гра

матичких феномена стоји одговарајући број ознака за сваку појаву 

посебно. На пример: 

потпредсједник (ек. потпредседник) и потпредсједник (ек. пот

председник), -а ж, вок. - йче, МИ. -йци, -йка, -йцима 8.1.2; l1.1.а; 11.2.1.(1). 
Прва ознака односи се на асимилацију сугласника по звучности са 

изузецима, а друга и трећа на промену сугласника К, Г, Х испред 

самогласника Е и И (палатализацију и сибиларизацију). 

9. Уз помоћ ових упутстава свако ће моћи лако да се снађе у консул

товању Правоuuсноi речнuка са UравоUuсно-iра.маШuчкuм савешнu

ком, па је та упутства пре коришћења Речнuка потребно детаљно 

проучити. 
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а-прво слово азбуке, означава најнижи 

самогласник задњег реда; изговара се и пи

ше у речима где му је по етимологији место: 

вар, gаши, жена; јавља се у неким облицима 

именских речи и глагола као непостојано а: 

вевојка, вевојака;јесам алијесмо, gобар али 

gобра, објек(а)ш али објекша, и сл., где је наста

ло најчешће од старих полугласа у затвореним 

слоговима или између два крајња сугласника 

у основи, док га у другим облицима исте речи 

нема (В. Преглед правила т. 6.1. до 6.4.), те као 
покретни самогласник на крају неких речи или 

облика речи: нпр. у предлозима и прилозима: 

сав - сава, шаg - шаgа, никав - никава и сл.; 

у неким облицима у придевско-заменичкој де

клинацији: који - Koi(a), Kojei(a), којем(у), или 

gобар, gоброi(а), gобром(е) (В. Преглед прави

ла т. 6.5.) 
а. а. СКр. ад акта 13.1.1.Ь. 

аба, -е ж, мн. абе, аба, (груба вунена ткани-

на, сукно) 14.1.2.1. 
абiiб не него ахбiiб (В.) 

абаблук не него ахбаблук (В.) 

абаја = абахија (В.) 

8бiiње не него хJlбiiње (В.) 

Jiбати (се) не него х8бати (се) (В.) 

абахија, -е, ж, мн. абахије, абахйја = абаја, 

ПОКр. абайја, абајлйја, (сукнени покровац за ко

ње) 4.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
8баuија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијбм, 

мн. -ије, -йја, (кројач одела од абе) 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

Jiбаuијин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

А 

Jiбаuйјскй, -а, -б, ген. мн. -йх, (ПМС: боље 

него абаџински) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
8баuика и абаuика, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -йка, (абаџијина жена; жена абаџија) 3.4.3.; 
1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 

абаuilлук, -а м, мн. абаџiшуци, абаџилука, 

абаџилуцима, (абаџијски занат) 3.4.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

8баuиница и абauйница, -е ж, ВОК. -е, инстр. 

-бм, ген. мн. -йца, (абаџијска радња; абаџијина 

жена) 3.4.3.; 14.1.2.1. 
8баuйнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, (абаџиј-

ска игла) 3.4.3.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
8баuйнскй = Jiбаuйјскй (в.) 
абдерйт = абдерitliанин (В.) 
абдеритизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
абдерйтскй, -а,-б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
абдерitliанин, -а м, мн. -ани, -ана, (приглуп, 

ограничен човек уопште) 3.2.2.а. = абдерйт, 

-ита м, мн. абдерити, абдерита 14.1.1.а. 

Абдерitliанин, -а м, мн. -ани, -ана, (станов

ник Абдере у Тракији; Абдерићане су сматрали 

ментално ограниченим људима; уп. абдериЬа

нин) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
абдесана (р. абдесхана), -е ж, мн. абдес(х) 

ане, абдес(х)ана 14.1.2.1. 
абдес(т) (не авдес(т», -а м, мн. абдес(т)и, аб

дес(т)а, абдес(т)има 14.1.1. 
абдесхана = абдесана (в.) 

абдикација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
абдикацйјскй = Jiбдикационй (В.) 

Jiбдикационй = абдикацйјскй, -а, -б, ген. ми. 

-йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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абдицitрати 

абдицitрати, абдицйрам, 3. л. мн. абдицира
ју, прил. сад. абдицирајући 14.5.1.1.(3). 

абдомен (р. абдомеи), -а м, ген. мн. абдомёна 

14.1.1.с. 

8бдоменалан не него Jiбдоминалан (В.) 

8бдоминалан (не Jiбдоменалан), -лна, -лно, 

одр. абдоминалнй, -а, -о, ген. мн. -йх, (СТЈП 2: 
337-342) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Абдулах, -аха м, ВОК. Абдулiixу 1.2.1.1.а.; 4.1.; 
14.1.1. 

Абел ХрВ. = Авељ (В.) 
8бер не него х8бер (В.) 

абердар не него хабердар (В.) 

Jiберити не него хiберити (В.) 

абернйк не него хаберийк (В.) 

Абесitнац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Абе

син ци, Абесйнаца, Абесинцима = Абисинац, 

-нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Абисинци, Аби

сйнаца, Абисинцима, (заст., данас Етиопљанин 

(В.)) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Абесiiнија = Абисiiнија, -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом, (заст., данас Етиопија (В.)) 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Абесйнка = Абисйнка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй, (заст., данас Етиопљанка (В.)) 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
абецедiр, -ара м, инстр. абецедаром, мн. абе

цедари, абецедара 14.1.1. 
абецедаријум, -а м, инстр. абецедаријумом, 

мн. абецедаријуми, абецедаријума (и абецеда

рйј, -иј а м, инстр. абецедаријем, мн. абецедарији, 

абецедарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
8бецёднй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
абиогенеза, -ё ж, ген. мн. абиогенеза 

14.1.2.1.Ь. 

абиолоrија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
5.2.3.; 14.1.2.1. 

абиостатика, -ё ж, дат. -ци 5.2.3.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

абиотичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Абисitнац = Абесitнац (В.) 

Абисйнија = Абесйнија (В.) 
Абисйнка = Абесiiнка (В.) 

аблација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аблёндати не него аблёндовати (В.) 
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абревијација 

аблёндовати (не аблёндати), -ујём, прил. 

сад. аблёндујући 14.5.1.1.(2). 
8бнормалан, -лна, -лно, одр. абнормалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
8бнорМiЛНО, прил. 14.6. 
абнормалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
абнорман, -м на, -мно, одр. абнормнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аболitрати, аб6лйрам, 3. л. мн. аболирају, 

прил. сад. аболирајући 14.5.1.1.(3). 
аболitција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аболitцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аболиционilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
аболиционист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 
аболиционистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
абонент, -а м, мн. аб6ненти, аб6нената 6.3.; 

14.1.1.с. 

абоненткиња и абоненткиња, -ё ж, ген. мн. 

-йња 14.1.2.1.а. 

абонентскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
абонирати (се), абонйрам (се), 3. л. мн. абони

рају (се), прил. сад. абонирајући (се) 14.5.1.1.(3). 
аборигини, аборигйна м МН., (староседеоци, 

урођеници) 14.1.1. 
Абориuини, Абориџйна м МН., (аустралски 

староседеоци) 1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
8бразйван, -вна, -вно, одр. абразйвнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
абразија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Абрахам, -а м рел., (уп. Аврам и Аврам) 

1.2.1.1.а.; 4.1.; 14.1.1.а. 
абрахија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја мед. 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1. 
абрача, -ё ж, мн. абраче, абрача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
абраш, -а м, мн. абраши, абраша 14.1.1. 
абрашаст, -а, -о, одр. абрашастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
абревијација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 



абрежё 

абрежё, -еа м, мн. абрежеи, абрежеа 5.2.4.; 
14.1.1. 

аброноша не него хаброноша (В.) 

абруптан,-тна,-тно,одр. абруптнй,-а,-о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
абсентан не него апсентан (В.) 

абсентизам не него апсентизам (В.) 

абсентист(а) не него апсентист(а) (В.) 

абсентност не него апсентност (В.) 

абсорпција не него апсорпција (В.) 

iбсорпциони не него 8псорпциони (В.) 

абсурд не него апсурд (В.) 

абсцес не него апсцес (В.) 

абу = ебу нндекл. (тур. отац); у муслиманским 
именима пише се одвојено без промене: Абу 
Бекр, Абу Бекра итд. Абу Муса, Абу Мусе, Абу 
Мусй итд. 1.2.1.1.а. 

iiбу-земзе, iiбу-земзета с = iiбу-земзем, iiбу

-земзема м, (рел., света вода са извора у Меки) 

12.2.1.а.; 14.1.3.; 14.1.1. 
iбузиван, -вна, -вно, одр. абузивнй, -а, -о, 

ген. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
абузија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
абулија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
абуличар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
абундантан, -т на, -тно, одр. абундантнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
абундвција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ава не него хава (В.) 

аваз (не хаваз), -а м, мн. авази, аваза и аваз 

(не хаваз), -аза м, мн. авази, аваза 14.1.1.С. 

авакс, -а м, МН. авакси, авакса, (енгл. AWACS, 
амерички војни авион са радарским системи

ма) 14.1.1. 
авал, -ала м, мн. авали, авала 14.1.1.С. 

Авала, -е ж 1.2.1.1.h.(3); 14.1.2.1. 
авалист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

авалит, -а и авалит, -нта м 14.1.1. 
авалскii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Авала) 

4.2.а.; 14.3. 
Авалски друм, Авалског(а) друма м 

1.2.I.I.h.; 14.1.1.; 14.3.2. 

авганистански 

аван, -а м, мн. авани, авана 14.1.1. 
авангарда, -е ж, ген. мн. авангардй 14.1.2.1. 
авангардист(а), -е м, ми. -и, -йста, -исти-

ма 14.1.1.е. 

авангардистичкii, -а, -о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

авангардни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
аванзман (боље него авансман), -ана м, ми. 

аванзмани, аванзмана, (ПМС: "аванзман (не 

авансман)") 14.1.1.С. 

аванзовати (боље него авансовати), -у јем, 

прил. сад. аванзујући 14.5.1.1.(2) (и аванзitрати, 
аванзйрам, 3. л. мн. аванзнрају, прнл. сад. аван
знрајући 14.5.1.1.(3». 

аванс, -а м, мн. аванси, аванса 14.1.1. 
авансён, -ена м, мн. авансени, авансена 

14.1.1.С. 

авансман боље аванзман (В.) 

авансовати боље аванзовати (В.) 

авантурист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

авантуристичкii, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

авантуристкиња, -е ж, ген. мн. авантурист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
аварија не него хаварија (В.) 

Аварка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 
1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

Авган, -ана м, мн. Авгани, Авгана = Авгв
нац, -нца м, ИнсТр. -ем (не -ом), мн. Авганци, Ав
ганаца, Авганцима, (назив најбројније нације у 

Авганистану) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Авгвнац = Авган (В.) 
Авганистан (уоб. боље него Афганистан), 

-ана м, (ПМС: "Авzанuсшан, авzанuсшанскu, 

Авiанuсшанац, Авiанuсшанка, (дат. -ки); Ав

Јани, АвЈанци (у значењу најбројније нације у 

земљи); ... обичније (у срп.) него Афганистан, 
итд.") 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 

Авганистанац, -нца м, мн. инстр. -ем (не ом), 

Авганистанци, Авганистанаца, Авганистанци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Авганистан ка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
авганистанскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
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Авганка 

Авганка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй, 
(припадница најбројније нације у Авганиста

ну) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
август (не аугуст), -а м, (назив месеца) 

14.1.1. 
Август = Аугуст, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
августинац, -нца м, ВОК. августйнче, иистр. 

августинцем (не -ом), ми. августинци, августй

наца, августин цима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
авдес(т) не него абдес(т) (в.) 

Авељ, -а м, ВОК. Авељу (хрв. Абел) 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.а. 

авенија и авёнија, -е Ж, дат. -ији, иистр. 

-иј ом, МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аверзија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аверзионй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аверим не него афери м (в.) 

аверс, -а М, ми. аверси, аверса 14.1.1. 
авестанскн = авестичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
авёт, -а м, МИ. авети, авета и авет, -а М, МИ. 

авети, авета 14.1.1.С. 

авиз не него х8физ (в.) 

авиза, -е Ж, геи. МИ. авиза 14.1.2.1.Ь. 

авИзёр, -ера М, ВОК. авизеру, иистр. авизером, 

МИ. авизери, авизера 9.1.1.; 14.1.1. 
авilјаријум, -а М, иистр. авијаријумом, МИ. 

авијаријуми, авијаријума (и авијарiiј, -иј а М, 

иистр. авијаријем, МИ. авијарији, авијарйја) 5.1.5.; 
14.1.1. 

авијатика, -е Ж, дат. -ци 5.1.5.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

авијатичар, -а М, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, 

МИ. -и, -ара 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
авијатичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 3.1.3.; 5.1.5.; 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.а. 
авијатичарскii, -а, -о, геи. МИ. -йх, (од ави

јатичар) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
авијатичкii, -а, -о, геи. МИ. -йх, (од авијати

ка) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
авиј8ција, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
авиј8цiiјскii, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према ави

ј8ција) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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авнојскн 

Авињон (фр. Avignon), -она М 1.2.1.1.h.(l); 
14.1.1. 

авио-компанија, авио-компаније Ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 
12.2.1.а.; 14.1.2.1. 

авио-линија, авио-линијё ж, дат. -ији, ии

стр. -ијом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 12.2.1.а.; 
14.1.2.1. 

авио-материјал, авио-матерИЈала М, МИ. 

авио-материјали, авио-материјала 5.1.5.; 5.2.3.; 
12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

авио-механичар, авио-механичара М, вок. 

-е и -у, иистр. -ом И -ем, МИ. -и, -ара 3.1.3.; 5.2.3.; 
12.2.1.а.; 14.1.1. 

авио-модел, авио-модела М, МИ. авио-моде

ли, авио-модёла и авио-модёл, авио-модела М, 

МИ. авио-модели, авио-модела 5.2.3.; 12.2.1.а.; 
14.1.1. 

авио-моделар, авио-моделара М, ВОК. авио

моделаре и авио-моделару, иистр. авио-моде

ларом и авио-моделарем, МИ. авио-моделари, 

авио-моделара 5.2.3.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
авио-п8рк, авио-парка М, МИ. авио-паркови, 

авио-паркова, (ПМС: авиоuарк) 5.2.3.; 12.2.1.а.; 
14.1.1.c.(l ). 

авио-превознiiк, авио-превознйка М, МИ. 

авио-превозници, авио-превознйка, авио-пре

вознйцима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 14.1.1.а. 
авио-страда, авио-страде Ж, геи. МИ. авио

страда, (ПМС: авuосшраgа) 5.2.3.; 12.2.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

авио-транспорт, авио-транспорта М, геи. МИ. 

авио-транспорта 5.2.3.; 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 
авион, -она М, ВОК. авионе, МИ. авиони, ави

она 5.2.3.; 14.1.1. 
авитаминоза, -е Ж 14.1.2.1. 
авлија (не хавлија), -е Ж, дат. -ији, иистр. 

-иј ом, МИ. авлије, авлйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
авлiiјскii, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Авној, -а М, иистр. Авнојем = АВНОЈ, Ав

НОЈ-а, иистр. АВНОЈ-ем 13.5.2.Ь. 
авнојевскн, -а, -о, геи. МИ. -йх, (који припада 

АВНОЈ-у) 4.2.а.; 14.3. 
авнојскн, -а, -о, геи. МИ. -йх, (у духу АВ

НОЈ-а) 4.2.а.; 14.3. 



Авр 

Авр (фр. Науге), -а М, и нстр. -ом, 1.2.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Аврам, -а и Аврам, -ама М, рел. (уп. Абра
хам) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ага, -е М, дат. аги, ВОК. аго и ага, МН. аге, ага, 

агама = ага, -е М, дат. аги, ВОК. аго и ага, мн. аге, 

ага, агама, (кад значи стварну феудалну титу

лу, пише се иза имена с цртицом, нпр. Смаил

ага, а кад се употребљава из поштовања или 

подругљиво, пише се састављено с именом: Су

љага, Мујага и сл.) 1I.3.2ј.; 12.2.3.; 14.1.2.1. 
Агадйр, -а М 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
агалук, -а М, мн. агалуци, агалукii, агалуци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
агамија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
агамист(а), -е М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

агенс, -а М, мн. агенси, агенса и агенс, -а М, 

мн. агенси, агенса 14.1.1.с. 

агент, -а М, мн. агенти, агената 6.3.; 14.1.1.а. 
агентскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
агенција и агенција, -е ж дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
агенцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
агitјазма не него ађitјазма (В.) 

агйлно, прил. 14.6. 
агИлност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
агин и агин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
агиница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ЙЦii, 

(агина жена: Смаил-агиница, Хасанагиница) 

12.2.3.; 14.1.2.1. 
агиничин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према агини

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
агИтатор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, агитатора 14.1.1. 
агИтаторка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

агИтаторкин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
агитација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
агитационй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
агитпроп, -а М скр., (рус. агитација и пропа

ганда) 14.1.1. 

агроиндустрија 

агломерација, -е ж, дат. -иј и, инстр. -нјом, мн. 

-нје, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аглутинатйван, -вна, -вно, одр. аглутина

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аглутинација, -е ж, дат. -ијн, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
агнОстик = агнОстичар (В.) 

агнОстика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
агнОстичар, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара = агнОстик, -а М, ВОК. агнОстиче, 

мн. агнОстици, агнОстйка, агнОстицима 3.1.3.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

агнОстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

агонија и агонија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
агонист(а), -е М, мн. -Н, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

агонitстика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аграматист(а), -е М, мн. -и, -йста, -нстнма 

14.1.1.е. 

аграр, -ара М, инстр. аграром, мн. аграрн, 

аграра 14.1.1. 
аграрац, -рца М, ВОК. аграрче, инстр. аграр

цем (не -ом), мн. аграрци, аграраца, аграрцима 

6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
аграрчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а; 14.3. 
агрегатнй и агрегатнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
агреман, -ана М, мн. агреманн, агремана 

14.1.1.с. 

агресивац, -вца, ВОК. агресйвче, инстр. агре

сивцем (не -ом), мн. агресивцн, агресйвiiца, 

агресивцима 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
агресивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
агресија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йјii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
агрикултура, -е ж, ген. мн. агрнкултура 

12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
агроекологија, -е ж, дат. -нјн, инстр. -ијом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
агроекОлошкй (не агроеколошкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
агроиндустрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
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агрокомбинат 

агрокомбинат, -ата м, мн. агрокомбинати, 

агрокомбината 12.1.; 14.1.1.С. 
агрокомплекс, -а м, ген. мн. агрокомплёкса 

12.1.; 14.1.1.С. 
агроном, -а м, ген. мн. агронома 14.1.1.а. 

агрономија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

агрономка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

агротехника, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 12.1.; 
14.1.2.1. 

агротехничар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 12.1.; 14.1.1. 
агротехничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
arpoxeMiijcKii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ад = хад, -а м, лок. (х)аду, (ПМС: "ag и xag") 

14.1.1. 
ада, -ё ж, мн. аде, ада 14.1.2.1. 
Ада, -ё 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
адађо (итал. adagio), -а м, муз. 3.3.1.; 14.1.1. 
Адам, -а м рел. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
адамист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

адаптабiiлан, -лна, -лно, одр. адаптабйлнй, 

-а, - о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адаптабилност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
адаптација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
адаптёр, -ера м, инстр. адаптером, мн. адап

тери, адаптера 14.1.1. 
адаптiiван, -вна, -вно, одр. адаптйвнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адаптивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Адачанин, -а м, мн. -ани, -ана, (према Ада) 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Адачанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(према Ада) 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
адачкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ада) 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
адвент, -а м, мн. адвенти, адвената 6.3.; 

14.1.1.С. 

адвентнст(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 
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адитивност 

адвентисткиња, -ё ж, ген. мн. адвентисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
адвербијал, -ала м, мн. адвербијали, адвер

бијала 5.1.5.; 14.1.1.С. 
адвербијалан, -лна, -л но, одр. адвербијалнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адверзатiiван, -вна, -вно, одр. адверзатйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адвокат, -ата м, вок. адвокате, мн. адвокати, 

адвоката 14.1.1. 
адвокатскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
адекватан, -тна, -тно, одр. адекватнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адеквВтност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аденоiiд, -ида м, мн. аденоИди, аденоИда 

5.2.2.; 14.1.1.С. 
аденом, -6ма м, мн. аден6ми, аден6ма 

14.1.1.С. 

адет (не хадет), -а м, ген. мн. адёта 14.1.1.С. 

адиђiр, -ара м, вок. адиђаре и адиђару, инстр. 

адиђаром и адиђарем, мн. адиђари, адиђара, 

(тур. драгуљ, драги камен) 3.3.1.; 14.1.1. 
аднђарџнја, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -йја, (тур. драгуљар) 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

аднјафон, -а м, ген. мн. адијафона 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

аднјафора, -ё ж, ген. мн. адијафора 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

адијафорист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
адипозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Адис Абеба, Адис Абебё ж, дат. Адис Абеби, 

инстр. Адис Абебом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Адисабебљанин, -а м, мн. -ани, -ана, (према 

Аднс Абеба) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Адисвбебљанкв, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй, (према Лдис Лбеба) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

адисабебљаНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

Адис Абеба) 4.2.а.; 14.3. 
адитiiван, -вна, -вно, одр. адитйвнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адитивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



адјектнв 

iдjeKTHB, -а м, геи. ми. адјектйва 14.1.1.С. 

iдjудикаТiiван, -вна, -вно, одр. адјудикатйв

нй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
адјункт, -а м, ми. адјункти, адјунката 6.3.; 

14.1.1.С. 

адјустitрати, адјустйрам, 3. л. ми. адјусти
рају, прил. сад. адјустирајући = уоб. ађустitрати, 

ађустйрам, 3. л. ми. ађустирају, прил. сад. ађу
стирајући, (ПМС: "аgjусшuрашu (не ађусшu

рашu)") 14.5.1.1.(3). 
адјУтант не него ађУтант (В.) 

адјутор, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-и, -ора 14.1.1. 
адмннистратitвац, -вца м, ВОК. администра

тйвче, иистр. административцем (не -ом), ми. 

административци, администратйваца, адми

нистративцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
администратор, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом 

И -ем, ми. -и, -ора 14.1.1. 
администрација, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
адмирал, -ала м, ВОК. адмирале, ми. адмира

ли, адмирала 14.1.1. 
адмираЛСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
аднађ = хаднађ, -а м, ми. (х)аднађи, (х)ад

нађа заст., (мађ. поручник граничне полиције) 

4.1.; 14.1.1.а. 
адолесцент, -а м, ми. адолесценти, адолесце

ната 6.3.; 14.1.1.а. 
адолесценткиња, -е ж, геи. ми. адолесцент

кйња 14.1.2.1.а. 

адолесценција, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Адонај, -а м, иистр. -ем (не -ом), рел. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 

Адонис, -а (уоб. Адонис, -а) м, рел. 1.2.1.1.f.; 
14.1.1. 

адоптант, -а м, мн. адоптанти, адоптанатii 

б.3.; 14.1.1.а. 

адоптат, -ата м, ми. адоптати, адоптата 

14.1.1.а. 

адопција, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
адраповац, -овца м, ВОК. адраповче, инстр. 

адраповцем (не -ом), ми. адраповци, адрапова

ца б.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

адхезија 

адраповачкii = адраповскн, -а, -о, геи. ми. 
-йх 3.1.3.; 4.2.а; 14.3. 

адраповскн = адраповачкii (В.) 
адреналiiН, -ина м 14.1.1. 
адрењјјк, -ака м, ми. адрењаци, адрењака, 

адрењацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
адресант, -а м, ми. адресанти, адресаната, 

(пошиљалац) 6.3.; 14.1.1.а. 
адресар, -ара м, иистр. адресаром, ми. адре

сари, адресара 14.1.1. 
адресат, -ата м, ми. адресати, адресата, (при

малац) 14.1.1.а. 

Адријатик, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
адријаТИЧКii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
адскн, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ад) 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
адсорбат, -ата м, ми. адсорбати, адсорбата 

хем. 8.1.3.2.1.; 14.1.1.С. 
адсОрбенс,-ам,ми.адсОрбенси,адсОрбенса 

= адсорбент, -а м, ми. адсорбенти, адсорбената, 

хем. 6.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.1.С. 
адсорбент = адсорбенс (В.) 
адсорбовати, -у јем, прил. сад. адсорбујући 

8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2) (и адсорбitрати, адсорбй
рам, 3. л. ми. адсорбирају, прил. сад. адсорбира
јући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3». 

адсорбција не него адсорпција (В.) 

адсорбциiiнii не него адсорпциiiнii (В.) 

адсорпција (не адсорбција), -е ж, дат. -ији, 

иистр. -ијом лат. хем. 5.1.5.; 8.1.3.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.2.1. 

адсорпциiiнii (не адсорбциiiнii), -а, -о, геи. 

ми. -йх = р. адсорпцнјскн, -а, -о, геи. ми. -йх 

5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 8.1.2.1.; 14.3. 
адултеријум, -а м, иистр. адултеријумом, ми. 

адултеријуми, адултеријума (и адултерйј, -8 

м, иистр. адултерйјем, ми. адултерйји, адулте

рија) 5.1.5.; 14.1.1. 

адхезiiван (не irхезйван), -вна, -вно, одр. ад

хезйвнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.2.; 
14.3. 

адхезitвност (не атхезitвност), -ости ж, ии

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.3.2.2.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

адхезија (не атхезија), -е Ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 8.1.3.2.2.; 14.1.2.1. 
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iдхезионй 

iдхезионй (не irхезионй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.3.2.2.; 14.3. 
ађазма = ађilјазма (В.) 
ађilјазма (не агilјазма) и уоб. ађазма, -е ж 

3.3.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ађустирати = адјустирати (В.) 
ађУтант (не адјУтант), -а М, мн. ађутанти, 

ађутаната 3.3.2.; 6.3.; 14.1.1.а. 
аераријум, -а М, инстр. аераријумом, мн. 

аераријуми, аераријума (и аерарйј, -иј а М, ИН

стр. аераријем, МН. аерарији, аерарија) 5.1.5.; 
14.1.1. 

аеробик, -а М 14.1.1. 
аеробомба, -е Ж, ген. МН. аеробомби 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

аерОбус, -а М, ген. МН. аер6буса 12.1.; 14.1.1.с. 
аероген, -ена и аероген, -а М 5.2.4.; 12.1.; 

14.1.1. 
аеродинамика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 12.1.; 

14.1.2.1. 
аеродинамичан, -ч на, -ч но, одр. аероди

юiмични, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

аеродинамичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 12.1.; 14.3. 

аеродинамичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.; 14.1.2.2. 
аеродром и аеродром, -а М, ген. мн. -ома 

14.1.1.с. 

аерозагађење, -а с, ген. мн. аерозагађења 

12.1.; 14.1.3. 
ieроклуб, -а М, мн. аероклубови, аеро

клубова 12.1.; 14.1.1.с. 
аеролинија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

иј е, -ија 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аерологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
аеролошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
аерометар, -тра М, инстр. аерометром, мн. 

аерометри, аерометара 6.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
аеромеханика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 12.1.; 

14.1.2.1. 
аеромеханичар, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 12.1.; 14.1.1. 
аеромеханичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
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ажурност 

аеромilтинг и аеромитинг, -а М, мн. -инзи, 

-инга, -инзима 1l.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
аеромоторист(а), -е М, мн. -и, -иста, -исти

ма 12.1.; 14.1.1.е. 
аеронавигација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аеронавигационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
аеронаУтика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 12.1.; 

14.1.2.1. 
аеронаУтичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
аероплан, -а М, мн. -ани, -ана 12.1.; 14.1.1.с. 
аероснимак, -м ка М, мн. аероснимци, аеро

снимака, аероснимцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 12.1.; 
14.1.1. 

аеросол, -а М 14.1.1. 
аеростатilстика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(l); 12.1.; 

14.1.2.1. 
аеростатilСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
аеротерапйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
аеротранспорт, -а М, ген. мн. аеротранспор

та 12.1.; 14.1.1.с. 
аеротропilзам, -зма м 6.1.3.; 12.1.; 14.1.1. 
аерофОбија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

12.1.; 14.1.2.1. 
аерофотогрl\фија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аерохilдроплан, -а М, ген. мн. аерохидро

плана 12.1.; 14.1.1.с. 
аждаја, -е Ж, мн. аждаје, аждаја, аждајама (и 

аждаха - углавном у мусл. говорима, у СТД. јези

ку, стилски обележено) 5.1.6.; 14.1.2.1.а. 
аждајин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
аждајица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а. 

аждаха = аждаја (В.) 

ажио, -иј а и &жио, -ија М, инстр. -иом, мн. 

-иј и, -иј а 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
ажиот&жа, -ё ж, ген. мн. ажиотажа 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

iжуран, -рна, -рно, ОДР. ажурни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ажурност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



азалеја 

азалеја, -ё ж, геи. МИ. 8З8леја, бот. 5.1.6.; 
14.1.2.1.Ь. 

азбест (не асбест), -8 М 14.1.1. 
азбестнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.8.; 10.2.(2); 

14.3. 
азбука, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 14.1.2.1. 
азбучнй, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према азбука) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аздија, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, МИ. аздије, 

аздйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Азербејuiн, -ана М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Азербејщшац, -НЦ8 М, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

Азербејџанци, Азербејџанаца, Азербејџанцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Азербејuiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
азербејuiнскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Азија и Азија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Азијат, -а М, МИ. Азијати, Азијата 1.2.1.1.d.; 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
Азијаткиња, -ё ж, геи. МИ. Азйј8ткиња 

1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Азнјац, -јца М, иистр. -ем (не -ом), МИ. Азиј

ци, Азйјаца, Азијцима 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Азйјка и Азйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 
МИ. -кй 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а 

азйјскй и азйјскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

азйл, -ила М, МИ. азйли, азйла 14.1.1.С. 

азilлант, -а М, МИ. азйланти, азиланата 6.3.; 
14.1.1.а. 

азitлантскй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.8.; 14.3. 
азйлскii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
азна не него хiзна (в.) 

азойк, -а М 14.1.1. 
азоичкй, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према азойк) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
азотара, -ё ж, геи. МИ. азотара 14.1.2.1.Ь. 

азотнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Азтек не него Астек (в.) 
&зур не него хазур (в.) 

азур, -ура М, иистр. -ом, (небеско плаветни

ло) 14.1.1. 
азурiлi не него хазурiлi (в.) 

ајлук 

азуран, -рН8, -рно, одр. iiзурнй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Азурнi Обала, Азурнё обалё ж 1.2.1.1.h.; 

14.3.2.; 14.1.2.1. 
Aitдa, -ё ж, вок. Аида 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

аирли не него хаирли (в.) 

Анша = Ајша, и Ајша, -ё ж 1.2.1.1.а.; 
14.1.2.1.а. 

Аја СОфија, Аја СОфијё ж, дат. -ији рел. 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

ајiлет = ејалiт и ејiлет, -а М, МИ. -алети, 
-алёта 14.1.1. 

ајАн, -ана М, вок. ајане, МИ. ајани, ајана, (тур. 

првак, великаш, угледник; старешина одређе

ног подручја, капетаније и сл.) 14.1.1. 
ајатолiх, -аха М, МИ. ајатоласи, ајатолаха, 

ајатоласима, (високи свештеник у шиитском 

исламу) 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
ајвАн не него хајвАн (в.) 

ВјвАр, -а и ајвАр, -ара М, иистр. -ом (р. хај

вАр, -а и хајвАр, -ара М), (ПМС: "ајвар и хај

ва р") 14.1.1. 
ајrирача, -ё ж, геи. МИ. ајгирача = ајrирица, 

-ё ж, геи. МИ. ајгирйца 3.1.3.; 14.1.2.1.а. 
ајгирица = ајгирача (в.) 
ајгировитост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.8.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ајдахо, -8 М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ајде = хајде (в.), (ПМС: "ajge (8јдемо и сл.) 

боље је хајде") 

ајдук не него хајдук (в.) 

Ајзенхауер (не Ајзнхауер, еигл. Eisenhower), 
-а М, (ПМС, штампарском грешком: "не него 

Ајзеl/хаур") 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ајзенштајн (рус.) не него Ејзенштејн (в.) 
Ајзнхауер не него Ајзенхауер (в.) 
ајкула, -ё ж, МИ. ајкуле, iiјкула 14.1.2.1.а. 

ајкуна, -ё ж, МИ. ајкуне, ајкуна, (драга; љу-

бавница), (ПМС: "не хајКУН8") 14.1.2.1.а. 

Ајкуна, -ё ж 1.2.1.1.8.; 14.1.2.1.а. 
ајлајнер, -а М, иистр. -ом, МИ. -и, -ёра 14.1.1. 
ајлугuија (не ајлукuија), -ё М, дат. -ији, 

вок. -иј о, иистр. -ијом, МИ. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 
8.1.2.2.; 14.1.2.1. 

ајлук, -8 М, МИ. ајлуци, ајлука, ајЛУЦИМ8 и ај
лук, -8 М, МИ. ајлуци, iiјлука, ајЛУЦИМ8 11.2.1.(2); 
14.1.1. 
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ајлукuија 

ајлукuија не него ајлугuија (В.) 

Ајнштајн (нем. Einstein), -а м 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.а. 

ајнштiјнијум, -а м, инстр. ајнштајнијумом 

(и ајнштiјнiiј, -а м, инстр. ајнштајнйјем), хем. 

5.1.5.; 14.1.1. 
Ајша и А.јша = Аиша (В.) 
а камоли, везн. 12.1.; 12.1.1. 
ак.; скр. акузатив 13.1.1.а. 

академац, -мца м, ВОК. академче, инстр. ака

демцем (не -ом), мн. академци, академаца, ака

демцима6.2.1.; 1I.I.I.a.(l); 14.1.1. 
академачкii, -а, -б, ген. мн. -йх, (од акаде-

мац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
академизовати, -у јем, прил. сад. академизу

јући 14.5.1.1.(2) (и академизирати, академизй
рам, 3. л. мн. академизирају, прил. сад. академи
зирајући 14.5.1.1.(3». 

; академија, -е ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 
-иЈбм, мн. -ије, -йја (општа ИМ.) и Академија, 

-е ж, (скраћено вишечлано име, нпр. од Акаде-

мија наука и уметности) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
. акаnемијин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
акадеМiiјСКii, -а, -б, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
академик, -а м, ВОК. академиче, мн. акаде

мици, академика, академициа, (члан Акаде

мије наука и уметности) 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

академичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, ~apa, (заст. студент) 3.1.3.; 14.1.1. 
aKBiдYKT не него акведукт (в.) 

акварелист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

акварелисткиња, -е Ж, ген. мн. акварелист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
аКВiријум, -а М, инстр. акваријумом, мн. 

акваријуми, акваријума (и aKBipiij, -ија м, ин
стр. акваријем, мн. акварији, акварйја) 5.1.5.; 
14.1.1. 

аквiријумскii (и aKBapiijcKii), -а, -б, ген. мн. 
-йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

акварист(а), -е М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

iквател и аквател, -а м, ген. мн. -ела 

14.1.1.с. 
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акiiвчиli 

акватерiријум, -а м, инстр. акватерарију

мом, мн. акватераријуми, акватераријума (и 

aKBaTepipiij, -иј а м, инстр. акватераријем, мн. 
акватерарији, акватерарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 

акватерiријумскii (и aKBaTepipiijcKii), -а, 
-б, ген. мн. -их 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

акваторија = акваторијум (В.) 
акваторијум, -а м, инстр. акватбријумом, мн. 

акваТбријуми, акватбријума (и aKBaTopiij, -иј а 
м, инстр. акватбријем, мн. акватбрији, акватбрй

ја) 5.1.5.; 14.1.1. = акваторија, -е Ж, дат. -ији, ин

стр. -ијбМ, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акведукт (не aKBiдYKT), -а м, мн. акведукти, 

акведукта и акведуката 6.3.; 14.1.1. 
аквизiпёр, -ера м, ВОК. аквизитеру, инстр. 

аквизитером, мн. аквизитери, аквизитера 9.1.1.; 
14.1.1. 

аквизiпёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

Аквилеја, -е Ж 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 14.1.2.1. 
Аквилејац, -јца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Аквилејци, Аквилејаца, Аквилејцима 1.2.1.1.d.; 
5.1.6.; 6.2.1.; 14.1.1.а . 

аквИлёјскii, -а, -б, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

акефал = ацефал, -а М, ген. мн. -ала 14.1.1.с. 

iкефiлан = ацефiлан, -лна, -лно, одр. аке
фалнй = ацефалнй, -а, -б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

акефалија = ацефалија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијбМ, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акламiтор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -бра 14.1.1. 
iклиматизаЦИОНii, -а, -б, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
аклиматизовати (се) и аклиматизовати 

(се), -у јем (се), прил. сад. аклиматизујући (се) и 
аклиматизујући (се) 14.5.1.1.(2) (и аклнматизи
рати (се), аклиматизйрам (се), 3. л. мн. аклима
тизирају (се), прил. сад. аклиматизирајући (се) 

14.5.1.1.(3». 
акобогдi, прил., (куда? камо? и сл.; друго је 

ако бог да: Ако бог да, завршићемо успешно 

овај посао.) 

аков, -а м, ген. мн. акбва 14.1.1.с. 

аковчиli, -а М, инетр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћа, (дем. од ако в) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 



акомодаБЙ1lан 

акомодаБЙ1lан, -лна, -лно, одр. акомобилни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акомодација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акорд, -а м, мн. акорди, акорда 14.1.1. 
акордеон (не акордион), -а м, ген. мн. акор

деона 14.1.1.с. 

акордёр, -ера м, ВОК. акордеру, акордером, 

мн. акордери, акордера 9.1.1.; 14.1.1. 
акордион не него акордеон (в.) 

акорднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
акрап не него акреп (в.) 

акредитйван, -вна, -вно, одр. акредитивни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акреп (не акрап), -а м, мн. акрепи, акрепа 

14.1.1.а. 

акрйбија и акрибија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1. = акрибичност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акрибйјскй, -а, -о ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
акрибичан, -чна, -ч но, одр. акрибични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акрибично, прип. 14.6. 
акрИбичност = акрйбија (в.) 
аКРЙ1lан, -лна, -лно, одр. акрил ни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акримонија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
акритичан, -чна, -чно, одр. акритични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акрОбат(а), -е м, мн. акрОбати, акрОбата, 

акрОбатима и акрОбате, акрОбата, акрОбатама, 

(ПМС: "мн. -ши"; СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
акробатика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
акрОбаткиња, -ё ж, ген. мн. акробаткйња 

14.1.2.1.а. 

акроним, -а м, ген. мн. акроними 14.1.1.С. 

акропетiлан, -лна, -лно, одр. акрошЪтални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акропола = акропољ (В.) 

акропољ, -а м, инстр. -ем, ген. мн. акропо

ља 14.1.1,с. = акропола, -ё ж, ген. мн. акропола 

14.1.2.1.Ь. 

Акропољ, -а м, инстр. -ем, (узвиси на у Ати

ни, где се налазе остаци храма богиње Атине) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

актуелно 

акропољскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
акростих, -а м, мн. акростихови, акро

стихова 14.1.1.с.(1). 

аксијiлан, -лна, -л но, одр. аксијалнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аксиом, -ома, м, мн. аксиом и, аксиома, ак

сиомима 14.1.1. = аксиома, -е Ж, мн. аксибме, 

аксиома, аксибмама 5.2.3.; 14.1.2_1.' 
аксоматика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
акт, -а м, мн. акта, аката (канцеларијски спи

си), акти, аката (чинови, дела,радње), актови, 

актова, (уметничке слике или скулптуре које 

приказују наго људско тело) 6.2.1.; 14.1.1.С. 
акт(е)нташна, -е Ж, ген. мн. акт(е)нташнй 

14.1.2.1.Ь. 

актер, -ера м, вок. актеру, инстр. актером, мн. 

актери, актера 9.1.1.; 14.1.1. 
актйв, -ива м, мн. активи, актива, (група ак

тивиста одређена за извршење неког задатка) 

14.1.1.С. 

актйв, -ива м, мн. активи, аКI'ива (грам. ак

тивно, радно стање глагола) 14.1.1.С. 

актйван, -вна, -вно, одр. активни, -а; -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
активiтор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
активац, -вца м, инстр. активцем (не -ом), мн. 

активци, активаца, активцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
активист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

активисткиња, -е Ж, ген. мн. активисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
активитет, -ета м, мн. активитети, активи

тета 14.1.1.С. 

активност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
актинНдија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија, бот. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
актйнијум, -а м, инстр. актинијумом (и ак

тйнйј, -ија м, инстр. актинијем) 14.1.1. 
актуализовати, -у јем, прип. сад. актуа.лизу

јући 14.5.1.1.(2) (и актуализирати, актуализи
рам, 3. n. мн. актуализирају, прип. сад. актуали

зирајући 14.5.1.1.(3». 
актуелан, -л на, -лно, одр. актуелни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
актуёлно, прип. 14.6. 
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актуелност 

актуелност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акузатйв, -а м 14.1.1. 
акумулатйван, -вна, -вно, одр. iiкумулатив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акумулативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акумулiтор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1. 
акумулација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акумулационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
акупунктурист(а), -е м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

акуратност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акустика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
акустичан, -ч на, -чно, одр. акустични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акустичiр, -а м, ВОК. iiкустичаре и iiкустича

ру, инстр. акустичаром и акустичарем, мн. аку

стичари, акустичара 3.1.3.; 14.1.1. 
акустичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према аку

етика) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акустичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акут (не акут), -ута м, мн. акУти, акУта 

14.1.1.С. 

акутан, -тна, -тно, одр. iiкутни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акУтност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
акушер, -ера м, ВОК. iiкушеру, инстр. акуше

ром, мн. акушери, акушера 14.1.1. 
акушерка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

акушеркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
акушёрСКii (не Jlкушерскii), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
акушерство, -а с 14.1.3. 
акцелерiтор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1. 
акцелерација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акцелерационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
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алај-барјак 

акцен(а)т, -нта м, мн. акценти, акцената 6.3.; 
14.1.1.С. 

акцентовати, -уј ем, прил. сад. акцентују

ћи 14.5.1.1.(2) (и акцентирати, акцiштирам, 
3. Л. мн. акцентирају, прил. сад. акцентирајући 
14.5.1.1.(3». 

акцентуација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акцептор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ора 14.1.1. 
акцесист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

акцiщент, -а м, мн. акциденти, акцИдената 

6.3.; 14.1.1.С. 
акцидентiл, -ала м, мн. акцидентали, ак

цидентала 14.1.1.С. 

акцидентiлан, -лна, -лно, одр. iiкцидентал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
акцйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
акционiiр, -ара м, ВОК. iiкционаре и iiкцио

нару, инстр. акционаром и акционарем, мн. ак

ционари, акционара = акционер, -ера м, вок. 

iiкционер~инстр.акционеРОм,мн.акционери, 

акционера 14.1.1. 
акционарка и акцнонерка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 1I.3.2ј.; 14.1.2.1. 
акционер = акционiр (в.) 
акционерка = акционiрка (в.) 

акционй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

акшамлија (не акшамuија), -е м, дат. 

-иј и, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

акшамлук, -а м, мн. акшамлуци, акшамлу

ка, акшамлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
акшамuија не него акшамлија (в.) 

ала = хала, -е ж, мн. (х)iiле, (х)iiла 4.1.; 
14.1.2.1.а. 

алабастар, -тра м, инстр. -ом, мн. алабастри, 

алабастара = алабастер, -а м, инстр. -ом, мн. ала

бастери, алабастера, (ПМС: "алабасшар, -стра, 

боље него алабастер, -стера") 6.2.1.; 14.1.1.С. 
алабастер = алабастар (в.) 
алабука не него халабука (в.) 

алај-барјак, алај-барјака м, мн. алај-барја-

ци, алај-бiiрјака, алај-барјацима и алај-барјiк, 



алај-барјактiр 

алај-барјака М, МН. алај-барјаци, алај-барјака, 

алај-барјацима 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 14.1.1. 
алај-барјактар, алај-барјактара М, ВОК. алај

барјактаре и алај-барјактару, инстр. алај-барјак

таром и алај-барјактарем, МН. алај-барјакпiри, 

алај-барјактара 12.2.1.а.; 14.1.1. 
алiјбег, -а М, МН. алајбегови, алајбегова 

12.1.;14.1.1.с. 

алiјбегов, -а, -о, одр. алајбегови, -а, -о, ген. 

МИ. -их, (у изразу "алајбегова слама") 4.2.а.; 

14.3. 
алајбеговица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 12.1.; 14.1.2.1. 
Ал Канда, Ал Каиде и Ал Каида, Ал Ка

иде ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
алакати (не халакати), алачем, прил. сад. 

алачећи 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
алакача, -ё ж, ген. МН. алакача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

алал = халал, -ала М, МН. (х)алали, (х)алала 
4.1.; 14.1.1.с. 

алалити = халалити, (х)алiiлим, прил. сад. 
(х)алалёћи 4.1.; 14.5.1.1.(4). 

аламан, -ана М, мн. аламани, аламана 

14.1.1.а. 

аламiiнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

алапљив не него халапљив (В.) 

алапљивац не него халапљивац (В.) 

алапљиво не него халапљиво (В.) 

алапљивост не него халапљивост (В.) 

алармантан, -тна, -ТНО, одр. алармантни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алармист(а), -ё М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алас (не халiiс), -аса М, МН. аласи, аласа и 

алiiс (не халiiс), -а м, мн. аласи, аласа, (мађ. ри

бар, риболовац) 15.1.1.а.; 14.1.1.а. 

алат (не халат), -а м, ген. мн. алата, (тур. коњ 

црвен касте длаке, риђан) 14.1.1.а. 

алiiт (не халат), -ата М, МН. алати, алата 

14.1.1.с. 

алатка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1. 
алатничар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 

алегоричност 

алатничiiрскii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Алiiх, Алаха М, ВОК. Алаху, рел. 1.2.1.1.f.; 
14.1.1. 

Албанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ал

банци, Албанаца, Албанцима, (заст. Арбанас и 
Арнаутин) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

Албанија, -е ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом, 
(држава; палата у Београду) 5.1.5.; 14.1.2.1. 

Албiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кп, 
(заст. Арнаутка и Арнауткиња) 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

Албанкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
албанскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Албанчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Албион, -6на м 1.2.1.1.h.; 5.2.3.; 14.1.1. 
албум, -а М, мн. албуми, албума и албум, 

-ума М, мн. албуми, албума 14.1.1.с. 

алва и алва = р. халва и халва, -ё ж, ген. МН. 

(х)алви и (х)алви 14.1.2.1.Ь. 

алваџија = р. халваџија, -ё М, дат. -ији, ВОК. 

-ијо, инстр. -ијом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 4.1.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

алвеолiiран, -рна, -рно, одр. алвеоларни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алrа, -е Ж, дат. -ги, ген. мн. -ги 11.3.2ј.; 

14.1.2.1. 
алгебрист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алгорИтам, -тма м, мн. алгоритми, алгори

тама 6.2.1.; 14.1.1.с. 
алдехiiднii = алдехiiдски (В.) 
алдехiiдскii = алдехiiднii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
алеаторика, -е Ж, дат. -ци, муз. 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
алеrорија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алегорiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
алегорист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алегоричан, -чна, -чно, одр. алегорични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алегоричност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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алеја 

"алеја, -е Ж, дат. -еји, инстр. -ејом, мн. -еје, -еја 

5.1.6.; 14.1.2.1. 
Алеја великанi, Алеје велиюiна Ж, дат. Але

ји:,велиюiна, инстр. Алејом велиюiна 1.2.1.1ј.; 

14.1.2.1. 
Алекса, -е м, ВОК. Алекса, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1 .1. 
Алексiндар, -дра м, ВОК. Александре 1.2.1.1.а.; 

6.2.1.; 14.1.1. 
Александрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Александријац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Александријци, Александрйјаца, Алексан

дријцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
александријски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
александринац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн.александрИнци,александрйнаца,алексан

дринцима, (врста стиха) 6.2.1.; 14.1.1.С. 
Алексеј, .еја м, ВОК. Алексеју, инстр. Алексе-

јем 1.2.1.1.а.; 5.1.6.; 14.1.1. 
Алексејев, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Алекси н, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Алексинац, -йнца м, инстр. -йнцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Алексинчанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

алем-камен, алем-камена м, алем-камени, 

алем-камёнii 12.2.1.а.; 14.1.1. 
алергён, -ена м, мн. алергени, алергена 

14.1.1.С. 

алергија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алергичан, -ч на, -чно, одр. алергичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алергичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Алжир, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Алжирац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ал

жирци, Алжйраца, Алжирцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Алжирка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Алжиркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Алжирчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
АЛИ-баба, Али-бабе м 1.2.1.1.Ь.; 12.2.3.; 

14.1.2.1.а. 
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алкохоличiрев 

алиби, -ија м, дат. -ију, инстр. -ијем, мн. -ији, 

-йја 5.1.5.; 14.1.1. 
алигiтор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
алигiторскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Алигијери (итал. Alighieri), -ија м, инстр. 

-ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 
алијенабiiлан, -лна, -л но, одр. алијенабилнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алијенација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алилуја узв., (грч. Ьаllе1ијаЬ, од хебр. Ьаllе1и 

уаЬ хвалите Јехову, хвалите Бога) 

алинеја, -е Ж, дат. -еји, инстр. -ејом, мн. -еје, 

-еја 5.1.6.; 14.1.2.1. 
алитерација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алка, -е (р. халка) Ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, 

(Клајн 2009: "Сињска алка, алкар увек без х.") 
4.1.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 

алкiзар (шп. alca:zar), -а м, инстр. -ом, (дво
рац у Шпанији) 14.1.1. 

алкiлан, -лна, -л но, одр. алкалнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алкализовати, -у јем, прил. сад. алкализу

јући 14.5.1.1.(2). 
алкiлијум, -а, инстр. алкалијумом (и алкi

лиј, -иј а м, инстр. алкалијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
алкiiлијумскii (и алкалијскii), -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алкалоид, -ида м, мн. алкалойди, алкало

Ида 14.1.1.С. 

алкалоiiдан, -дна, -дно, одр. алкалойднй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алкiр (не халкiр), -ара м, ВОК. алкаре и ал

кару, инстр. алкаром и алкарем, мн. алкари, ал

кара 14.1.1. 
алкарев и алкаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
алко-тест, алко-тёста м, мн. алко-тестови, 

алко-тестова 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

алкохол, -а м, ген. мн. алкохола 14.1.1.С. 

алкохоличiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
алкохоличiрев и алкохоличiров, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



алкохолнчарка 

алкохолнчарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 3.1.3.; 1l.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 
алманах, -а м, мн. алманаси, алманаха, ал

манасима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
алб = халб (В.) 
алогнчнбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
алоја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ојом 14.1.2.1. 
алопатнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
алопластнка, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Алпе = Алпн (в.) 
Алпн, Алпа, Алпима м мн. = Алпе, Алпа, 

Алпама Ж мн. 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.; 14.1.1. 
алпинац, -нца м, ВОК. алпинче, инстр. алпин

цем (не -ом), мн. алпинци, алпинаца, алпинци

ма, (планинар, скијаш, припадник посебних 

јединица) 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
Алпинац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ал

пинци, Алпинаца, Алпинцима, (становник у 
Алпима) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

алпинilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
алпиннст(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алпиннсткнња, -е Ж, ген. мн. алпинисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
АЛПiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
алпскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
алтерацнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алтернатива, -е Ж, ген. мн. алтернатива 

14.1.2.1.Ь. 

алтернатiiван, -вна, -вно, одр. алтернатив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алтернативац, -вца м, ВОК. алтернативче, 

инстр. алтернативцем (не -ом), мн. алтерна

тивци, алтернативаца, алтернативцима 6.2.1~; 

1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 
алтернативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
алтернатор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1.с. 

алтернацнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
алтнст(а), -е м, мн. алтисти, алтиста, алтисти

ма 14.1.1.е. 

Аљаска 

алтистнчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

алтнсткнња, -е Ж, ген. мн. алтисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
алтрунст(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алтруистнчан, -чна, -чно, одр. алтруистич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алтруистнчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
алтруисткиња, -е Ж, ген. мн. алтруисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
алувнјiiлан, -лна, -лно, одр. алувијални, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алувiiјум, -а м, инстр. алувијумом, мн. алуви

јуми, алувијума (и алувiiј, -а м, инстр. алувијем, 

мн. алувији, алувија) 5.1.5.; 14.1.1. 
алувнјумскii (и алувiiјскii), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
алузивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
алумiiнијум, -а м, инстр. алумйнијумом 

(и алумiiнiiј, -иј а м, инстр. алумйнијем) 5.1.5.; 
14.1.1. 

алумiiннјумскii (и алуминiiјскii), -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
алфабет, -а м, мн. алфабети, алфабета и ал

фабет, -ета м, мн. алфабети, алфабета 14.1.1.с. 

алфрёско (итал. аl fresco, на свежем; лик. 
сликарска техника), прил. 14.6. 

Алхамбра (шп. Alhambra), -е ж, арх. 14.1.2.1. 
алхамијiдО, -а м 5.1.5.; 14.1.1. 
алхемнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
алхемiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
алхемнст(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

алхемистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

алхемнчар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
алчак, -а м, мн. алчаци, алчака, алчацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
Аљаска, -е ж, дат. -ци 1.2.1.1.Ь;; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
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аљкав 

аљкав (не хаљкав), -а, -о, одр. аљкавй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
аљкаиац, -авца м, вок. аљкавче, инстр. аљ

кавцем (не -ом), ми. аљкавци, аљкаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

аљкавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ам = р. хам, -а м, мн. амови, амова 14.1.1.С. 
амliзонка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(ратоборна жена) 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
Амliзонка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(у грч. митоп.) 1.2.1.1.f.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
амliзОНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
амајлија = мање уоб. хамајлнја, -е ж, дат. 

-иј и, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
амал = мање уоб. хамал, -ала м, вок. (х)ама

ле, мн. (х)амали, (х)амала и амалин = мање уоб. 

хамалин, -а м, вок. (х)амалине, мн. (х)амалини, 

(х)амалйна 4.1.; 14.1.1. 
амалiiн = амал (в.) 
амам = хамам (в.) 
aMaMcKii = xaMaMCKii (в.) 
аманет = еманет, -а м, ген. мн. -анета 14.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
аматёр, -ера м, вок. аматеру, инстр. аматером, 

мн. аматери, аматера 9.1.1.; 14.1.1. 
аматеризам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. = аматер

ство, -а с 14.1.3. 
аматёрка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

аматёркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
aMaTepcKii (не aмaTepCKii), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
аматерство = аматеризам (в.) 
амбар (боље него хамбар), -а м, инстр. -ом, 

мн. -и, -ара 14.1.1.Ь.С. 

амбасадор, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
амбасiдорка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

амбасiдорскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
амбивалентан, -тна, -тно, одр. амбивалент

ни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
амбивалентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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американизовати 

амбиваленција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
амбијент, -нта м, мн. амбијенти, амбијената 

5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.С. 
амбијенталан, -а, -о, одр. амбијенталнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
амбiiција, -е ж, дат. -нји, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
амбициозан, -зна, -зно, одр. амбициознй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
амбициозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
амброзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
амброзијанскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
амбуланта (уоб. амбулiнта), -е ж, ген. мн. ам

буланти и р. амбуланата 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
амбулантан (уоб. амбулiнтан), -тна, -тно, 

одр. амбулантнй и амбулантнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
амбулантскii (уоб. амбулiнтскii), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
амбулаторијум, -а м, инстр. амбулаторију

мом, мн. амбушiторијуми, амбушiторијума (и 

амбулаторiiј, -ија м, инстр. амбушiторйјем, мн. 

амбулаторйји, амбушlторйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
амбулаторијумскii (и амбулаторiiјскii), -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
амелиорација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
амелиорациiiнii (и амелиорацiiјскii), -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аменореа = аменореја (в.) 
аменореја, -е ж, дат. -еји, инстр. -ејом, ген. 

мн. аменореја = аменореа, -е ж, дат. -еи, инстр. 

-еом, ген. мн. аменореа, (СТЈП 2: 259-286) 5.1.6.; 
14.1.2.1. 

Америка, -ё ж, дат. -ци 1.2.l.1.h.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

Американац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Американци, Американаца, Американцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
американизацнја, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
американизовати, -у јем, прип. сад. америка

низујући 14.5.1.1.(2) (и американизitрати, аме-



американист(а) 

риканизирам, 3. л. мн. американизирају, прил. 
сад. американизирајући 14.5.1.1.(3)). 

американист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

американистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

Американка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
американскй = 06. америчкй (в.) 

Американчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
америчкй = мање 06. американскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аметист, -а М, мн. -И,-йста, -истима 14.1.1.е. 

аметистнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.(2); 
14.3. 

аметицё (не хаметицё), прил. 14.6. 
аметом (не хаметом), прил. 14.6. 
iмино-: у полусложеницама, (ПМС: "ами

но-група, амино-киселине"). 

амиuа, -ё м, вок. амиџа, мн. амиџе, амйџа 

3.4.1.; 14.1.2.1. 
амиџйница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 3.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
амиџиli, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -йћа 3.4.1.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Амон Ра, Амона Ра м, (у06. Амон Ра, Амбна 

Ра), рел. 1I.3.2.f.; 14.1.1. 
амонiiл, -ала м 14.1.1. 
амонијак, -а м 5.1.5.; 14.1.1. 
амонијачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.5.; 

14.3. 
амонијум, -а м, инстр. амонијумом (и амо

нйј, -ија м, инстр. амонијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
амонијумов (и амонијев), -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
амонијумски (и амонијски), -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Амор, -а м, митол. 1I.3.2.f.; 14.1.1. 
iморал, -а м 14.1.1. 
iморалан, -лна, -л но, одр. аморалнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аморалист(а) = иморалист(а), -ё М, мн. -и, 

-йста, -истима 14.1.1.е. 

аморалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
амортизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 

анаконда 

iмортизационй, -а, -о, ген. ми. -их 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

амортИзёр, -ера м, инстр. амортизером, мн. 

амортизери, амортизера 14.1.1. 
амортизовати, -ујём, прил. сад. амортизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и амортизitрати, амортизирам, 
3. л. мн. амортизирају, прил. сад. амортизирају
ћи 14.5.1.1.(3)). 

аморфан (у06. и аморфан), -фна, -фно, одр. 

аморфни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аморфИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
ампёрметар, -тра М, инстр. -тром, мн. ампёр

метри, ампёрметара 6.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
ампёр-сат, ампёр-сата М, мн. ампёр-сати, 

ампёр-сати 12.2.1.а.; 14.1.1. 
ампёр-секунд = ампёр-секунда (в.) 
ампёр-секунда, ампёр-секундё ж, мн. ам

пёр-секунде, ампёр-секундй, ампёр-секунда-

ма 14.1.2.1. = ампёр-секунд, ампёр-секунда М, 

мн. ампёр-секунди, ампёр-сёкунда, ампёр-се

кундима 12.2.1.а.; 14.1.1. 
ампёр-чJic, ампёр-часа М, мн. ампёр-часови, 

ампёр-часова 12.2.1.а.; 14.1.1. 
ампутација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iмпутационй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ампутitрати, ампутйрам, 3. л. мн. ампутира

ју, прил. сад. ампутирајући 14.5.1.1.(3). 
амфитеатар, -тра М, инстр.-тром, мн. амфи

театри, амфитеатара 6.2.1.; 14.1.1. 
iмфитеатралан, -л на, -лно, одр. амфитеа

тралнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
амфора и амфора, -ё ж, ген. мн. амфора 

14.1.2.1.Ь. 

анабаптист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима, 

рел. 14.1.1.е. 

анабаптистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

анабаптисткиња, -ё ж, ген. мн. анабаптист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
анаболИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
анаболик, -а М, мн. анаболици, анаболика, 

анаБОлицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
анаболичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
анаконда, -ё ж, ген. мн. анаконди 14.1.2.1.а. 
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Анакреонт 

Анакреонт, -а м 1l.3.2.f.; 14.1.1. 
анакреонтика, -е ж, дат. -ци 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
анакреонтичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
анакреонтскн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
анiлан, -лна, -лно, одр. аналнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аналrетик, -а м, мн. аналгетици, аналгетй

ка, аналrетицима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
аналrетичкii = аналrетскii (в.) 
аналrетскii = аналrетичкii, -а, -о, ген. ми. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анали, анала м ми. 14.1.1.е. 

аналitзiтор, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ора 

14.1.1. 
аналист(а), -е м, ми. -и, -йета, -иетима 

14.1.1.е. 

аиалitстика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аналистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аналitтика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аналitтичан, -чна, -ч но, одр. аналитичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аналitтИЧiр, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
аналitтичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аналitтичност, -оети ж, инстр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
анално, прил. 14.6. 
аналоrност, -оети ж, иистр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аналошкй (не liналошкii), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
аналфабет, -а м, мн. аналфабети, аналфабе

та, аналфабетима и аналфабете, аналфабета, 

аналфабетама = аналфабёт, -ета м, мн. аналфа

бети, аналфабета, аналфабетима и аналфабете, 

аналфабета, аналфабетама 14.1.1.f. 
аналфабетitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
аналфабеткиња, -е ж, ген. мн. аналфабет

кйња 14.1.2.1.а. 

аналфабетскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
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анационалност 

анамнестик, -а м, МН. анамнеетици, анамне

етика, анамнеетицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
анамнестичкii, -а, -о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
анархија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МН. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
анархист(а), -е м, ми. -и, -йета, -иетима 

14.1.1.е. 

анархitстичан, -ч на, -чно, ОДр. анархиетич

ни, -а, -о, геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анархitстичкй, -а, -о, геи. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
анархисткиња, -е ж, ген. МН. анархиеткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
анархitчност, -оети ж, иистр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
анархоиидивидуалист(а), -е м, МН. -и, -иста, 

-иетима 14.1.1.е. 

анархолиберiл, -ала м, ми. анархолибера

ли, анархолиберала 14.1.1.а. = анархолибера

лист(а), -е м, ми. -и, -йета, -иетима 14.1.1.е. 

анархолибералист(а) = анархолиберiл 

(в.) 

Анастiзија, -е ж, ВОК. АНlicтiiзија, дат. -ији, 

иистр. -ијом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Анастiзије, -а м, ВОК. АНlicтiiзије, дат. -ију, 

инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
анастатичкii, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
анафора, -е ж, геи. МН. анафора 14.1.2.1.Ь. 

анафродitзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
анафродitзијiк, -а м, МН. анафродизијаци, 

анафродизијiiка, анафродизијацима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

анахронitзам, -зма м, ми. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.е. 

анахронitСТИЧКii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

анахроничан, -чна, -чно, одр. анахронични, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анахронично, ПРИЛ. 14.6. 
liнационалан, -лна, -лно, одр. анационални, 

-а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анационалitзам, -зма м 5.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1. 
анационалност, -оети ж, иистр. -оети и 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



ангажман 

ангажман, -ана М, МН. ангажмани, ангажма

на 14.1.1.с. 

ангажован, -а, -о, одр. ангажовани, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ангажовано, прип. 14.6. 
ангажованост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ангажовати (се), -ујём (се), прип. сад. анга

жујући (се) 14.5.1.1.(2) (и ангажирати (се), ан
гажирам (се), 3. п. МН. ангажнрају (се), прнп. сад. 
ангажнрајући (се) 14.5.1.1.(3». 

ангар не него хангар (В.) 

Ангелина, -ё ж, ВОК. Ангелина 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

англизам = англицilзам (В.) 
англиканац, -нца М, ВОК. англиканче, инстр. 

англиканцем (не -ом), МН. англиканци, англи

канаца, англиканцима, реп. 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
англиканскii, -а, -о, ген. МН. -их, реп. 4.2.а.; 

14.3. 
англиканство, -а с 14.1.3. 
англист(а), -ё М, МН. англисти, англиста, ан

глистима 14.1.1.е. 

англистика, -ё Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
англистичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
англисткиња, -ё ж, ген. МН. англисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
англицизам = англизам, -зма М, МН. -зми, 

-зама 6.1.3.; 14.l.1.c. 
Англо-Американац, Англо-Америюiнца М, 

ннстр. -ем (не -ом), МН. Англо-Американци, Ан
гло-Американаца, Англо-Американцима (Ен
глез и Американац) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

Англоамернканац, -нца М, ннстр. -ем (не 

-ом), МН. Англоамериканци, Англоамерикана

ца, Англоамериканцима, (Американац енгле

ског порекла) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
англо-америкiiнскii = англо-америчкii, -а, 

-о, ген. МН. -их, (који се односи на Енглезе и Аме

риканце) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
англоамериканскii = англоамеричкii, -а, 

-о, ген. МН. -их, (који се односи на Американце 

енглеског порекла) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
англо-америчкii = англо-америкiiнскii (В.) 
англоамеричкii = англоамериканскii (В.) 

Андријаш 

англомiiн, -ана М, МН. англомани, англома

на 14.1.1.а. 

англомiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
Англосакс6нац, -н ца М, ннстр. -ем (не -ом), 

МН. Англосаксонци, Англосаксонаца, Англо

саксонцима = АнглОсас, -а М, ген. МН. АНГЛОсаса 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
англосаксонскii = англосаскii, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
АнглОсас = Англосакс6нац (В.) 
англосаскii = англосаксонскii (В.) 
Андалужiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки, (према Андалузија) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

Андалузија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

андалузiiјскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

андалуЗiiТ, -нта М, МН. андалузити, андалу

зита и андалузит, -а М, МН. андалузити, анда

лузита 14.1.1.с. 

Анде = Анди (В.) 
андерграунд (енгп. underground), -а М 

14.1.1.с. 

Анди, А.нда М МН., А.ндима 14.1.1. = Анде, 
А.нда ж МН., А.ндама 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

андрагог, -а М, ВОК. андрагоже, мн. андраго

зи, андрагога, андрагозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

андрагошкii (не андрагошкii), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
андрак (не хандрак), -а М, мн. андра

ци, андрака, андрацима, (тур. ђаво) 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

Андреа, -ё ж, дат. Андреи, ВОК. Андреа, ннстр. 

Андреом, (СТЈП 2: 259-286) 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Андреј, -а М, дат. Андреју, ВОК. Андрёј, инстр. 

Андрејом 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Андреја, -ё М, дат. Андреји, ВОК. Андреја, 

инстр. Андрејом, (СТЈП 2: 259-286) 1.2.1.1.а.; 
14.1.2.1. 

Андрија, -ё М, дат. Андрији, ВОК. Андрија, 
ннстр. Андријом 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 

Андријiiш, -а М, дат. Андријашу, БОК. Андри
јашу, инстр. Андријашем 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
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Андрнјевнца 

Андрнјевица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1. 

андријевичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ан
дријевица) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Андријнца, -е м, ВОК. Андријице, инстр. Ан
дријицом 1.2.1.1.a.; 14.1.2.1. 

Андријичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ан
дријица) 4.2.а.; 14.3. 

андройд, -ида м, мн. андроИди, андроИда 

14.1.1. 
iндроiЩан, -дна, -дно, одр. андроидни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
андроманија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Андромаха, -е Ж, дат. -хи 1.2.1.1.f.; 1I.3.2.с.; 

14.1.2.1.а. 

Андромахин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Анђа, -е Ж, вок. Анђо 1.2.1.1.a.; 14.1.2.1. 
анђел(ч)иli, -а м, вок. -у, инстр. -ем, ген. мн. ан-

ђел(ч)ића 3.3.2.Ь.; 3.1.3.; 14.1.1. = анђелак, -лка 

м,вок.анђелче,мн.анђелци,анђелака,анђелци

ма 3.3.2.Ь.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. = ан

ђелче и анђелче, -ета с, зб. -чад, -чади 3.3.2.Ь.; 

3.1.3.; 14.1.3. 
Анђела, -е ж, вок. Анђела 1.2.1.1.a.; 3.3.2.Ь.; 

14.1.2.1. 
анђелак = анђел(ч)нЬ (В.) 

Анђелија, -е ж, дат. -ији, вок. -ија, инстр. -ијом 

1.2.1.1.a.; 3.3.2.Ь.; 14.1.2.1. 
Анђелина, -е ж, вок. Анђелина 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 14.1.2.1. 
Анђелко и Анђелко, -а м, вок. Анђелко и 

Анђелко 1.2.1.1.a.; 3.3.2.Ь.; 14.1.1. 
iнђелскй и анђелскй, -а, -о, ген. мн. -их, (у 

основном значењу: који се односи на анђела; уп. 

iнђеоски и анђеОскй) 3.3.2.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
анђелче и анђелче = анђел(ч)иЬ (В.) 
анђео (необ. анђел), анђела м, мн. анђели, 

анђела 3.3.2.Ь.; 7.1.1.; 14.1.1. 
iнђеоскй и анђеОскй, -а, -о, ген. мн. -их, (у 

пренесеном значењу: безазлен, чист, узвишен; 

уп. анђелски и анђелски) 3.3.2.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
анегдота и анегдота, -е Ж, ген. мн. анегдо

та 14.1.2.1.Ь. 

анеrдотист(а) = анегдотичiр (В.) 
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анималан 

анегдотичiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. = анеrдотист(а), 

-е м, мн. -и, -иста, -истима 14.1.1.е. 

анегдiiтскй и анегдотскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
а некмоли, везн. 12.1.; 12.1.1. 
анекс, -а м, мн. анекси, анекса, анекси 

14.1.1. 
анексија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iнексионй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
анексионист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

5.2.3.; 14.1.1.е. 
анексионистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анемичан, -чна, -чно, одр. анемичнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анемичiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
анемичiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.3.; 1I.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
анемичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
анестезија и анестезија, -е Ж, дат. -иј и, ин

стр. -иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
анестетик, -а м, мн. анестетици, анестетика, 

анестетицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
анестетичiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
анестичан, -чна, -чно, одр. анестетични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Анжувинац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Анжувинци, Анжувинаца, Анжувинцима = 

Анжујац, -јца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ан
жујци, Анжујаца, Анжујцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Анжувйнка и Анжујка, -е ж, дат. -ки (не 
-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 

Анжујац = Анжувинац (В.) 
Анжујка = Анжувйнка (В.) 
аниверзiријум, -а м, инстр. аниверзарију-

мом, мн. аниверзаријуми, аниверзаријума (и 

аниверзiрйј, -ија м, инстр. аниверзаријем, мн. 

аниверзарији, аниверзарија) 5.1.5.; 14.1.1. 
iнимiлан, -лна, -л но, одр. анималнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



аннмализам 

аннмализам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
аннмалист(а), -ё М, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

анималисткиња, -ё ж, ген. МН. анима.лист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
анимал ност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
анимiтор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

МН. -и, -ора 14.1.1. 
анимiторскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
анимација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
анимирати, анимйрам, 3. л. МН. анимирају, 

прил. сад. анимирајући 14.5.1.1.(3). 
анимист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -истим а 

14.1.1.е. 

анимистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

анимозitтёт, -ета м, МН. анимозитети, ани

мозитета 14.1.1.с. = аним6зност, -ости ж, иистр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аним6зност = анимозитёт (В.) 

iнион, -а м, МН. аниони, аниона и анион, 

-она М, мн. аниони, аниона 5.2.3.; 14.1.1. 
Аница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Аничйн, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Аница) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Лнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ВОК. Анка 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
анкета, -ё ж, мн. анкете, анкета 14.1.2.1. 
анкетйр, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. 

-и, анкетара 14.1.1. 
Лнкйн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Анкица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Анкичин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Анки

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Анк6на (итал. Апсопа), -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
анкси6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
анксиолitтик, -а М, мн. анксиолитици, анк

сиолiпйка, анксиолитицима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

iномiлан, -лна, -лно, одр. аномалнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

антналкохолнчiрка 

аномiлија и аномалија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
анонимitтёТ = анонимност (В.) 
анонимност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = анонимitтёТ, -ета м 

14.1.1. 
анонимус и анонимус, -а М, ген. мн. -уса 

14.1.1. 
аноргiнскй и iноргiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
анорексичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
анорексичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 3.1.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 
iнормалан, -лна, -лно, одр. анормалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
iнормално, прил. 14.6. 
анормалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ансамбл и ансамбл, -а м, ген. мн. ансамбла 

и ансамбла, (ПМС: "ген. мн. ансамбала и ан

самбла") 14.1.1. 
Ан та = Анте = Анто, Антё м, дат. Анти, ин

стр. Антом И Анто, Анта М, дат. Анту, инстр. Ан
том 14.1.1.g. 

антагонист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

антагонистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Антарктик (не Антартик), -а М 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

антарктичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Антартик не него Антарктик (В.) 

Анте = Анта (В.) 
Антеј, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
антерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
антиалергйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
антиалергик, -а М, мн. антиалергици, анти

алергйка, антиалергицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антиалкохолизам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
антиалкохоличiр, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. 

-ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
антиалкохОличiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 3.1.3.; 11.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
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антибиотик 

антибиотик, -а М, МИ. антибиОтици, антиби

отика, антибиОтицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антибиотички, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
антиблоковски, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
антивирусни, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
антнгён (р. антигён), -а М, геи. МИ. антиге

на 14.1.1.с. 

антиглобалист(а), -е М, МИ. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

антндампинг, -а М, МИ. антидампинзи, анти

дампинга, антидампинзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антидемократ(а), -е М, МИ. антидемократи, 

антидемократа, антидемократима и антиде

мократе, антидемократа, антидемократама 

14.1.1.f. 
антидемократичност, -ости Ж, иистр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
антидемократски, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
антидепресив, -ива М, МИ. антидепресиви, 

антидепресива 14.1.1.с. 

антидиуретик, -а М, МИ. антидиуретици, 

антидиуретика, антидиуретицима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

антидопинг, -а М, МИ. антидопинзи, антидо

пинга, антидопинзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антидрама (и уоб. антидрама), -е ж, геи. МИ. 

антидрама 14.1.2.1.Ь. 

антиепилептик, -а М, МИ. антиепилептици, 

антиепилептика, антиепилептицима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

антиепилептички, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

антиестетичан,-чна,-чно,одр. антиесте

тични, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антиимперијализам, -зма М 5.1.5.; 6.1.3.; 

14.1.1. 
антиимперијалист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, 

-истима 5.1.5.; 14.1.1.е. 
антиинфламаторан, -рна, -рно, одр. анти

инфламаторни, -а, -о, геи. МИ. -их, 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

антиинфламаторик, -а М, МИ. антиинфлама

торици,антиинфламаторика,антиинфламато

рицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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анти републиканац 

антиинфлаторан, -рна, -рно, одр. антиин

флаторни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
антиканцерозан, -зна, -зно, одр. антиканце

розни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антикваријат, -ата М, МИ. антикваријати, ан

тикваријата 5.1.5.; 14.1.1.с. 
антиконституционалист(а), -е М, МИ. -и, 

-иста, -истима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
антиконформitзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
антиконцепционалан, -лна, -л но, одр. анти

концепционални, -а, -о, геи. МИ. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

антикорозИван,-вна,-вно,одр.антикоро

зивни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
анти критика, -е Ж, дат. -ци, геи. МИ. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
антилиберал, -ала М, МИ. антилиберали, ан

тилиберала 14.1.1.а. 

антилilбералан, -лна, -лно, одр. антилибе

рални, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антилогарirrам, -тма М, МИ. антилогаритми, 

антилогаритiiма 6.2.1.; 14.1.1.с. 
антилопа, -ё ж, МИ. антилопе, антил6па 

14.1.2.1.а. 

антимнлнтаризам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
антнмилитарист(а), -е М, МИ. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

антимилитаристички, -а, -о, геи. МИ. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Антиохија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
антипапа, -е М, геи. МИ. антипiiпа 14.1.2.1. 
антипапизам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
антипатнја, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
антипатисати, -ишем, прип. сад. антишiти

шући 14.5.1.1.(2). 
антипатичан, -чна, -чно, одр. антишiтични, 

-а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антипатичност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
антирепублиюiнац, -нца М, ВОК. антирёпу

бликанче, иистр. антирепублиюiнцем (не -ом), 

ми.антирепубликанци,антирепубЛИКiiнаца, 

антирепублиюiнцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 



антнреуматик 

антиреуматик, -а М, МН. антиреуматици, 

антиреуматйка, антиреуматицима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

антиреуматичан, -чна, -чно, одр. антиреу

матичнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антисоцијiiлан, -лна, -лно, одр. антнсоцнјал

нй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
антисоцијалистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
антисоцијалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
антитален(а)т, -нта М, МН. антиталенти, ан

титалената 6.3.; 14.1.1.а. 
антитепар, -тра М, инстр. -ом, мн. антитеа

три, антитеатара 6.2.1.; 14.1.1. 
антитоксик = антитоксйн (В.) 
антитоксйн, -ина м, мн. антитоксинн, антн

токсина = антитоксик, -а м, мн. антитоксици, 

антитоксйка, антитоксицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антитоксичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
антитуберкулозан, -зна, -зно, одр. анти

туберкулознй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

антиунитарист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

антифашист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

антифашистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

антифашисткиња, -ё Ж, ген. МН. антифа

шисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
антифеминист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

антифеминистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

антифонiiријум, -а м, инстр. антифонарију

мом, МН. антифонаријумн, антифонаријума (и 

антифонiiрйј, -ија м, иистр. антнфонаријем, ми. 

антифонарији, антифонарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
антихерој, -оја м, инстр. антихеројем, мн. ан

тихероји, антихероја 14.1.1.а. 

антихрист, -а м, мн. -и, -йста, -истима, (реп. 

непријатељ хришћанства) 14.1.1.е. 

Антихрист, -а м реп., (сатанско биће) 14.1.1.е. 
антихумаиистичкй, -а, -о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 

АНУБИХ 

антициклон, -она м, мн. антици клони, ан

тициклона 14.1.1.с. 

антиципативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
антицишiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
античкй, -а, -о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Лнто = Лнта (В.) 
антологичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
Антонија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ија, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Антоније, -а м, дат. -ију, ВОК. -иј е, инстр. -ијем 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Антоиијев, -а, -о, ген. ми. -йх, (према Анто

није) 4.2.а.; 14.3. 
Антонијин, -а, -о, ген. ми. -йх, (према Анто

нија) 4.2.а.; 14.3. 
антонимија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
антропозоик, -а м 14.1.1. 
антрополог, -а М, ВОК. антроположе, мн. 

антрополози, антрополога, антрополози ма 

l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
антропологизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
антропологйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
антропометар, -тра м, иистр. -тром, мн. ан

тропометри, антропометара 6.2.1.; 14.1.1. 
антропометрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
антропоморфизовати, -ујём, прип. сад. ан

тропоморфизујући 14.5.1.1.(2). 
антропонимија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
антропонимскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
антропоцентризам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
антропоцентрист(а), -ё м, МИ. -Н, -йста, -нс

тима 14.1.1.е. 

ануiiријум, -а м, инстр. ануаријумом, мн. 

ануаријуми, ануаријума (и ануiiрйј, -иј а м, ин

стр. ануаријем, мн. ануарији, ануарйја) 5.1.5.; 
14.1.1. 
АНУБИХ, АНУБИХ-а, АНУБИХ-у, скр. 

Академија наука и умјетности Босне и Хер

цеговине 13.3.2. 
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ануiпет 

ануитет, -ета М, МИ. ануитети, ануитета 

14.1.1.с. 

анулација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
АНУРС, АНУ РС-а, АНУРС-у, скр. Акаде

мија наука и умјетности Републике Српске 

13.3.2. 
Анчица и Анчица, -е Ж, ВОК. Аичице и Аи

чице, иистр. -ом 1.2.1.1.a.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
Анчицин и Анчицин, -а, -о, геи. МИ. -их, 

(према Анчица и Анчица) 4.2.а.; 14.3. 
анџвр ие него ханџвр (В.) 

аор., скр. аорист. 

аорист, -а м 14.1.1. 
аористни = аористски, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 10.2.(2); 14.3. 
аористски = Iioристни (В.) 
аорта, -е Ж, геи. ми. аорти 14.1.2.1.Ь. 

аортнн, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
апаратчик, -а м, ми. апаратчици, апаратчй-

ка, апаратчицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
апартмiн, -ана м, ми. апартмаии, апартма-

на 14.1.1.с. 

апартмiнскii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
iпартхејд, -а м 14.1.1. 
апатија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
Апатitнац, -нца м, иистр. -ем (не -ом), ми. 

Апатиици, Апатинаца, Апатиицима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Апатiiнка, -е ж, дат. -ки (ие -ци), геи. ми. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
апатичан, -чна, -чно, одр. апатичии, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апатичност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апдејт (еигл. update), -а м 14.1.1. 
апдејтовати, -уј ем, прил. сад. апдејтујући 

14.5.1.1.(2). 
апелант, -а м, ми. апеланти, апелаиата 6.3.; 

14.1.1.а. 

апелација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iпелациони, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
апеловати, -уј ем, прил. сад. апелујући 

14.5.1.1.(2). 
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апологет 

апериодичан, -чна, -чио, одр. апериодични, 

-а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апијiријум, -а м, иистр. апијаријумом, ми. 

апијаријуми, апијаријума (и апијiриј, -иј а 

м, иистр. апијаријем, ми. апијарији, апијарйја) 

5.1.5.; 14.1.1. 
апиретичан, -чна, -ч но, одр. апиретични, 

-а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аплауз, -а м, ген. ми. аплауза 14.1.1.с. 

iпликативан, -вна, -вио, одр. апликатйвнй, 

-а, -о, ген. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апликiтор, -а м, иистр. -ом, ми. -и, -ора 

14.1.1. 
апликација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iпликаЦИОНii, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
апликовати, -у јем, прил. сад. апликују

ћи 14.5.1.1.(2) (и аплицitрати, аплицйрам, 

3. л. ми. аплицирају, прил. сад. аплицирајући 
14.5.1.1.(3». 

аподиктичност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апоен, -ена м, ми. апоени, апоена 14.1.1.с. 

iпозитив, -а м, ген. ми. апозитйва 14.1.1.с. 

iпозитиваи, -виа, -вио, одр. апозитивии, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апозitција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апозitцијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
апокалиптичаи, -чна, -чно, одр. апокалип

тичии, -а, -о, ген. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апокалиптичiр, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом 

И -ем, ми. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
апокалиптички, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
апокрифан, -фиа, -фно, одр. апокрифи и, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аполirrичност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Аполо, -а и уоб. Аполо, -а м, (име америчких 

космичких мисија) 14.1.1. 
апологет, -ета м, мн. апологети, апологета, 

апологетима 14.1.1.а. = апологета, -е м, ми. апо

логете, апологета, апологетама 14.1.2.1.а. = апо

логист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 14.1.1.е. 



апологета 

апологета = апологёт (В.) 
апологетика, -е ж, дат. -ци 1l.3.2ј.; 14.1.2.1. 
апологетичан, -ч на, -чно, одр. апологетич-

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апологетичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
апологйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
апологист(а) = апологёт (В.) 
Аполон, -она м, вок. Аполоне, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 
аполонскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
апонија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апоплексичар = апоплектичар, -а м, ВОК. -е 

и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
апоплектичар = апоплексичар (В.) 
апортёр, -ера м, ВОК. апортеру, инстр. апор

тером, мн. апортери, апортера 14.1.1. 
апостериорност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 5.2.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апостол, -а м, ген. мн. апостола 14.1.1.а. 

апостолат, -ата м, мн. апостолати, апосто

лата 14.1.1.С. 

апотекар, -ара м, ВОК. апотекаре и апотекару, 

инстр. апотекаром и апотекарем, мн. апотекари, 

апотекара 14.1.1. 
апотекарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1l.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

апотекарство, -а с 14.1.3. 
апотеоза, -е Ж, ген. мн. апотеоза 14.1.2.1.Ь. 

апохроматичан, -чна, -чно, одр. апохрома-

тичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апретёр, -ера м, ВОК. апретеру, инстр. апрете

ром, мн. апретери, апретер8 9.1.1.; 14.1.1. 
априбрй = априорно (в.) 

априорно = априбрй (а приори), прнл. 5.2.3.; 
14.6. 

априорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

5.2.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апровизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апровизационй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
апроксимативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

апсорбовати 

апропријација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апроприсати, -ишем, прил. сад. апропришу-

ћи 14.5.1.1.(2). 
апс не него х8nс (в.) 

апсана не него хапсана (в.) 

апсанuија не него хапсанuија (в.) 

апсентан (не абсентан), -тна, -тно, одр. ап-

сентнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
апсентизам (не абсентИзам), -зма м 6.2.1.; 

8.1.2.1.; 14.1.1. 
апсентист(а) (не абсентист(а», -е м, мн. -и, 

-йста, -истима 8.1.2.1.; 14.1.1.е. 
апсентност (не абсентност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апсити не него хапсити (в.) 

апсолвент, -а м, мн. апсолвенти, апсолве

ната 6.3.; 14.1.1.а. 
апсолвенткиња, -е Ж, ген. мн. апсолвент

кйња 14.1.2.1.а. 

апсолвентскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
апсолута н, -тна, -тно, одр. апсолутнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апсолутИзам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

апсолутизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
апсолутизовати, -у јем, прил. сад. апсолути

зујући 14.5.1.1.(2). 

апсолутист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

апсолутистичкii, -8, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

апсолУтисткиња, -е Ж, ген. мн. апсолутист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
апсолУтност и апсолутност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апсолУторијум, -а м, инстр. апсолуторију

мом, мн. апсолуторијуми, апсолуторијума (и 

апсолУторйј, -ија м, инстр. апсолуторйјем, мн. 

апсолуторији, апсолуторйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
апсорбовати (не абсорбовати), -у јем, прил. 

сад. апсорбујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
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апсорпција 

апсорпција (не абсорпција), -ё ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 8.1.2.1.; 
14.1.2.1. 

iiпСОРПЦИОНii (не iБСОРПЦИОНii), -а, -о, геи. 

ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
апстинент, -а м, ми. апстиненти, апстине

ната 6.3.; 14.1.1.а. 
апстиненткиња, -ё ж, геи. ми. апстинент

кйња 14.1.2.1.а. 

апстиненција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апстракт, -а м, геи. ми. апстракта 14.1.1. 
апстрактан, -тна, -тно, одр. апстрактнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
апстрактист(а), -ё м, ми. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

апстраКТИСТИЧКii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

апстрактност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
апстракција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
апстраховати, -ујём, прип. сад. апстрахују

ћи 14.5.1.1.(2). 
апсурд (не абсурд), -а м, МИ. апсурди, апсур

да 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
апсцес (не абсцес), -а М, МИ. апсцеси, апсцё

са 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
апсциса, -ё ж, МИ. апсцисе, апсциса 

14.1.2.1.Ь. 

араб8:rија не него хараб8:rија (в.) 

арабаџија не него рiбаџија (в.) 

арабаџitлук не него рабаџitлук (в.) 

арабеска и арабеска, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

геи. МИ. арабескй и арабесака 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Арабија, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
арабiiјскii, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
арабика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
арабист(а), -ё М, МИ. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

арабисткиња, -ё ж, геи. МИ. арабисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
арабица, -ё ж 14.1.2.1. 
Арабљанин, -а М, МИ. -ани, -ана, (према Ара

бија) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
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арапштина 

Арабљiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй, 

(према Арабија) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Араг6нац, -нца М, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

Араг6нци, Арагонаца, Араг6нцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Араrонија (изв. ШП. Aragon), -ё ж, дат. -ији, 
иистр. -иј ом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

AparOHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 
1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 4.1.2.1.а. 

арадскй, -а, -о, геи. МИ. -их, (према Арад) 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
Арађанин, -а М, МИ. -ани, -ана, (према Арад) 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 
Арађанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй, (према Арад) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

ара к, арка М, МИ. арци, арака, арцима 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

арам не него харам (в.) 

арамбаша не него харамбаша (в.) 

Ара меј а, -ё ж, дат. -еји, иистр. -ејом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.6.; 14.1.2.1. 
Ара меј ац, -јца М, иистр. -ем (не -ом), ми. Ара

мејци, Арамёјаца, Арамејцима 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Арамејка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
арамија не него харамија (в.) 

Аранђеловац, -вца М, иистр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 

аранђеловачкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Аранђеловдан, -а М 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Аранђеловчанин, -а М, МИ. -ани, -ана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Аранђеловчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

МИ. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
аранжер, -а М, ВОК. -у, иистр. -ом, МИ. -и, -ёра 

14.1.1. 
аранжман, -ана М, МИ. аранжмани, аранжма-

на 14.1.1.С. 

Арапин, -а М, МИ. Арапи, Арапа 14.1.1.а. 
Арапка = Арапкиња (в.) 
Арапкиња, -ё ж, геи. МИ. Арапкйња = Арап

ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

арапштина, -ё ж 14.1.2.1. 



арар 

арар не него харар (в.) 

арарет не него харарет (в.) 

арач не него харач (в.) 

арачлија не него харачлија (в.) 

арачлiiјскii не него харачлiiјскii (в.) 

Арбанас, -а м, геи. ми. Арбанаса (заст.; уп. Ал-

банац) 14.1.1.а. 

арбанаскii = арбанашкii, -а, -о, ген. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
арбанашкii = арбанаскii (в.) 

арбитар (не арбитер), -тра м, ВОК. арбитре 

и арбитру, иистр. -тром и -трем, ми. арбитри, 

арбитара 6.2.1.; 14.1.1. 
арбитер не него арбитар (в.) 

арбитража, -ё ж, геи. ми. арбитража 

14.1.2.1.Ь. 

аргат = иргат, -а м, ми. -ати, -ата = apraTiiH, 
-нна м, ми. аргатнни, аргатнна 14.1.1.С. 

apraTiiH = аргат (в.) 

аргатовати, -ујём, прип. сад. аргатују

ћи = иргатовати, -ујём, прип. сад. иргатујући 

14.5.1.1.(2). 
Аргентинац, -нца м, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

Аргентннци, Аргентйнаца, Аргентннцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
ApreHTiiHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.а. 
аргонаути, -а м МИ., МИТОn. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
арготизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
аргумен(а)т, -нта м, ми. аргументи, аргуме-

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
аргументација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аргументовати, -ујём, прип. сад. аргумен-

тујући 14.5.1.1.(2). 
Аргус, -а м, МИТОn. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
Ардени, -а м, ми. 1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
ардов = хардов, -6ва м, ми. (х)ард6ви, (х)ар

д6ва 14.1.1.С. 

ареа, -е ж, дат. ареи, иистр. ареом, мн. арее, 

арёа 14.1.2.1.b. 
ареал, -ала м, МИ. ареали, ареала 14.1.1.С. 

арелиги6зност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ареола, -ё ж, геи. мн. ар еола 14.1.2.1.Ь. 

аристократија 

ареометар, -тра м, ВОК. -тре и -тру, иистр. 

-тром И -трем, МИ. ареометри, ареометара 6.2.2.; 
14.1.1. 

ареопаг, -ага М, МИ. ареопази, ареопага, аре

опазима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Арес, -а М, МНТОn. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
арест, -а М, МИ. арести, арёста, арестима 

14.1.1. 
арестант, -а М, МИ. арестанти, арестаната 

6.3.; 14.1.1.С. 
арестовати, -ујём, прип. сад. арестујући 

14.5.1.1.(2) (и арестирати, арестйрам, 3. n. МИ. 
арестнрају, прип. сад. арестнрајући 14.5.1.1.(3». 

арзухал, -ала М, МИ. арзухали, арзухала, (тур. 

молба, представка, меморандум) 4.1.; 14.1.1.С. 
аривизам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
аривист(а), -ё М, МИ. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

Аријадна, -ё ж 1.2.1.1.f.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
аријанац, -нца М, вок. аријанче, иистр. ари

јанцем (не -ом), МИ. аријанци, аријанаца, ари

јанцима, (следбеник аријанизма) 5.1.5.; 6.2.1.; 
ll.l.1.a.(I); 14.1.1. 

аријанitзам, -зма М 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. 
аријанство, -а с 5.1.5.; 14.1.3. 
аријац = iријевац (в.) 
iријевац, -вца М, вок. аријевче, иистр. ари

јевцем (не -ом), МИ. аријевци, аријеваца = ари

јац, -јца М, ВОК. арйјче, иистр. арнјцем (не -ом), 

МИ. аријци, арйјаца, аријцима 5.1.5.; 6.2.1.; 
ll.l.l.a.(I); 14.1.1. 

iријёвка = ipiijKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 
МИ. -кй 5.1.5.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1. 

iријевскii = ipiijCKii, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 
5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ipiijeBcTBo, -а с 5.1.5.; 14.1.3. 
аријета, -ё ж, МИ. аријете, аријета 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
ipiijKa = iријёвка (в.) 
ipiijCKii = iријевскii (в.) 
аристократ(а), -ё М, МИ. аристократи, ари

стократа, аристократима и аристократе, ари

стократа, аристократама, (в. СТЈП 2: 385-388) 
14.1.1.f. 

аристократitзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
аристократија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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аристократичан 

аристократичан, -чна, -чно, одр. аристокра

тичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аристократкиња, -е Ж, ген. мн. аристократ

кйња 14.1.2.1.а. 

аристократскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Аристотел, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
аристотеловац, -овца м, ВОК. аристОтеловче, 

инстр. аристОтеловцем (не -ом), мн. аристОтелов

ци, аристотеловаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
аритметика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аритметичар, -а, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
аритметичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 3.1.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 
аритметичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аритмија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аритмичан, -чна, -чно, одр. аритмичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аритмичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ариш (не хариш), -а м, мн. ариши, арйша 

14.1.1. 
Арка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1. 
аркliдйјскй = аркадскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
аркадскй = аркliдйјскй (в.) 

Арктик (не Артик), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
арктичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
арлаукати, арлаучем, прил. сад. арлаучући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
арлаукнути, арлаукнем 14.5.1.1.(1). 
арлекйн = харлекйн, -ина м, мн. (х)арлеки

ни, (х)арлекина, (итал. лакрдијаш) 14.1.1.а. 

арман = харман (в.) 
арматура, -е м, мн. арматуре, арматура 

14.1.2.1. 
Армён не него Јермён (в.) 
Армёнија не него Јермёнија (в.) 
Армёнка не него Јермёнка (в.) 
i'tрмёнскй не него јермёнскй (в.) 

армија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. армије, 

армйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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арсеналскй 

армйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

армирац = армирач (в.) 

армирач, -ача м, ВОК. армирачу, инстр. арми

рачем (не -ом), мн. армирачи, армирача 3.1.3.; 
14.1.1.а. = армирац, -рца м, вок. армйрче, инстр. 

армирцем (не -ом), мн. армирци, армйраца, ар

мирцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
Арнаутин, -а м, мн. Арнаути, Арнаута, (заст.; 

уп. Албанац) 14.1.1.а. 

Арнаутка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.f. = Арнауткиња, -е ж, ген. мн. Арнаут

кйња, (заст.; уп. Албанка) 14.1.2.1.а. 
арнаутка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј. = арнауткиња, -е Ж, ген. мн. арнауткй

ња, (врста дугачке пушке) 14.1.2.1. 
арнауткиња = арнаутка (в.) 

Арнауткиња = Арнаутка (в.) 

арнаутскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
арњеви, арњева м мн. 14.1.1. 
арогантан, -тна, -тно, одр. арогантнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
арогантност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ароганција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
ароматерапија и ароматерапија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ароматиз8ција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ароматизовати, -у јем, прил. сад. ароматизу

јући 14.5.1.1.(2). 
ароматичан, -чна, -чно, одр. ароматичнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ароматичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ароматичнбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ароматскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Аромун, -уна м, мн. Аромуни, Аромуна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Аромунка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
арпаџик, -а м 3.4.3.; 14.1.1. 
арсён, -ена м 14.1.1. 
арсенал, -ма м, арсенал и, арсенала 14.1.1.C. 
арсеналскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



арсенат 

арсенат, -ата м 14.1.1. 
арсенйк, -нка м 14.1.1. 
арсеничнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према арсе-

нйк) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
арсеновоДоийк, -нка м 14.1.1. 
арсуз, -а м, мн. арсузи, арсуза 14.1.1. 
арсузлук, -а м, мн. арсузлуци, арсузлука, 

арсузлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
арт-директор, арт-директора м, ВОК. -е и -у, 

инстр. -ом И -ем, мн. -и, арт-директора 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
Артемида, -е ж 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
артерија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Вртеријалаи, -лна, -лно, одр. артеријални, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
артерйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
артериогр8фија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
артериосклеротичан, -чна, -чно, одр. арте

риосклеротични, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

артерскй не него артескй (В.) 

артескй = артешкй (В.) 
артефакт, -а м, мн. артефакти, артефаката 

6.3.; 14.1.1.с. 
артешкй = артескй (не артерскй), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
артitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
артија не него хартија (В.) 

Артик не него Арктик (В.) 

артик(а)л, -кла м, мн. артикли, артикала 

6.3.; 14.1.1.с. 
артикулација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
артикулацйјскй = ipтикулационй (В.) 
ipтикулационй = артикулацйјскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
артикулисати, -ишем, прил. сад. артикули

шући 14.5.1.1.(2). 
артиљерија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
артиљерйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
артист(а), -е м, мн. артисти, артисти ста, ар

тистистима 14.l.l.е. 

архетйп 

артистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
артисткиња, -е ж, ген. мн. артисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
ipтифицијёлност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
артич6ка = артиш6ка, -е ж, ген. мн. -ока 

14.1.2.1. 
артиш6ка = артич6ка (В.) 
артрirrичан, -ч на, -чно, одр. артритични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
артрirrичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
артропатија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
артроскопија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Врт-фИлм, арт-филма м, мн. арт-филмови, 

арт-филмова 12.2.1.а.; 14.1.l.с. 

арфа не него харфа (В.) 

арх., скр. архитект(а) 13.3.1.Ь. 

архаизам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

архаизовати, -уј ем, прил. сад. архаизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и архаизирати, архаизирам, 
3. л. мн. архаизнрају, прил. сад. архаизнрајући 
14.5.1.1.(3». 

архаичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
архајскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
арханђел = арханђео (В.) 
арханђео = арханђел, -а м, ген. мн. арханђе

ла 3.3.2.Ь.; 7.1.1.; 14.1.1.а. 
археографија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
археозоик, -а м 14.1.1. 
археозојскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
археолог, -а м, ВОК. археоложе, мн. археолози, 

археолога, археолозима l1.1.1.1а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

археологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

архетйп (не архитйп), -а м, мн. архетйпи, ар

хетипа и архетнпови, архетнпова 14.1.1.с. 
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архйв 

архйв, -ива м, мн. архиви, архива, (РМС: 

"збирка старих докумената; установа и згра

да где су ти документи смештен и") 14.1.1.С. 

архива, -е ж, ген. мн. архива, (РМС: "одеље

ње једне установе у коме се заводе, региструју 

и чувају акти") 14.1.2.1.Ь. 

архивiр, -ара м, ВОК. архиваре и архивару, 

ннстр. архиваром и архиварем, мн. архива ри, 

архивара 14.1.1. 
архиварев и архиваров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
архивiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
архивист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

архиепископ, -а м, ген. мн. архиепископа 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
архиепископија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
архијереј, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем, мн. архи

јереја 5.1.5.; 14.1.1. 
архијерејскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
архилохйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Архимед, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
архипелiг, -ага м, мн. архипелази, архипе

лага, архипелазима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
архипелiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
архИтект(а), -е м, мн. архитекти, архитеката, 

архитектима и архитекте, архитеката, архитек

тама 6.2.1.; 14.1.1.f. 
архитектица = архитекткиња (В.) 
архитекткиња, -е Ж, ген. мн. архитекткй

ња = архитекти ца, -е Ж, ген. мн. архитектйца 

14.1.2.1.а. 

архитектоиика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

архитектскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
архитектура, -ё Ж 14.1.2.1. 
архитйп не него архетйп (В.) 

архитрiв, -ава м, мн. архитрави, архитра

ва 14.1.1.С. 

архонт, -а м, мн. архонти, архонта 14.1.1. 
iipхонтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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асимилатйван 

iрчити И iipчити боље хiрчити и хiipчи

ти (В.) 

аршйн, -ина м, мн. аршини, аршина 14.1.1.С. 

асамблеја, -е ж, дат. -еји, инстр. -ејом, мн. 

асамблеје, асамбл6ја, (В. СТЈП 2: 259-286) 
5.1.6.; 14.1.2.1. 

асанација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асасйн, -ина м, мн. асасини, асасина 14.1.1.С. 

асбест не него азбест (В.) 

асвалт не него асфалт (В.) 

асексуiлан, -лна, -лно, одр. асексуалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асексуалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
асемблер, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ера, рач. 

14.1.1. 
асепса, -е ж, мед. 14.1.2.1. 
асепсол, -6ла м 14.1.1. 
асептичан, -чна, -чно, одр. асептичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх = асептичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асептичкй = асептичан (в.) 
асептичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
асертйван, -вна, -вно, одр. асертйвнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх, ПСИХ. 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асигнант, -а м, мн. асигнанти, асигнаната, 

(онај који Дозначује) 6.3.; 14.1.1.а. 
асигнiт, -ата м, мн. асигнати, асигната, (до

знака)14.1.1.с. 

асitлук = хасitлук, -а м, мн. (х)асилуци, (х)а
силука, (х)асилуцима, (тур. насилништво) 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
асиметрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асиметричност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
асимitлаит, -а м, мн. асимиланти, асимила

ната, (лингв. глас који утиче на асимилацију су

седног гласа, који асимилира; СОЦИОЛ. онај који 

се асимилује) 6.3.; 14.1.1.С. 
асимitлiТ, -ата м, мн. асимилати, асимила

та, (лингв. глас који се асимилира под утицајем 

другог гласа) 14.1.1.С. 

асимилатйван, -вна, -вно, одр. асимилатйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх = асимилаторан, -рна, 



асимилатiiран 

-рно, одр. асимилаторнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

асимилатiiран = асимилатйван (в.) 
асимиловати и асимиловати, -ујём, прил. 

сад. асимилујући и асимилујући 14.5.1.1.(2) (и 
асимилирати, асимилйрiiм, 3. л. мн. асимили
рају, прил. сад. асимилирајући 14.5.1.1.(3». 

асимпт6та, -ё ж, ген. мн. асимптбта, мат. 

14.1.2.1.Ь. 

асимптiiтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
асиндет, -а м, ген. мн. асиндёта (и асиндетон, 

-а м, ген. мн. асиндетона), лннгв. 14.1.1.С. 

асиндетскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Jicинхрiiн, -а, -о, одр. асинхронй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
асинхронија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асиоматичнiiст, -ости ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Асирац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Асирци, Асйраца, Асирцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Асiiрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.I.Ь.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Асйрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

асирологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
асистент, -а м, мн. асистенти, асистената 

6.3.; 14.1.1.а. 
асистенткиња, -ё ж, ген. мн. асистенткйња 

14.1.2.1.а. 

асистенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асистирати, асистйрам, 3. л. мн. асистирају, 

прил. сад. асистйрајући 14.5.1.1.(3). 
асити (се) = хасити (се), (х)iiсйм се, прил. сад. 

(х)асёћи се, (тур. искази вати обест) 14.5.1.1.(4). 
аскёт, -ета м, мн. аскети, аскета 14.1.I.а. = 

аскета, -ё м, мн. аскете, аскета и аскета, -ё м, 

мн. аскете, аскёта 14.1.2.1. 
аскета и аскета = аскёт (в.) 
аскетизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. = аскетика, 

-ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аскетика = аскетitзам (в.) 

Асклепије, -а м, инстр. -ем, митол. 1.2.1.1.f.; 
14.1.I.а. 

астатичкй 

асма не него астма (в.) 

асматичiр не него астматичiр (в.) 

асматичiрка не него астматичiрка (в.) 

Асмодеј, -а м, инстр. -ем, митол. 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.а. 

асна не него хасна (в.) 

асоматичан, -чна, -ч но, одр. асоматичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асонанца = асонанција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асонанција = асонанца (в.) 

icоцијiлан, -лна, -лно, одр. асоцијалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асоцијалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
icоцијатйван, -вна, -вно, одр. асоцијатйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
асоцијативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
асоцијација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асоцирати, асоцйрам, 3. л. мн. асоцирају, 

прил. сад. асоцирајући 14.5.1.1.(3). 
аспек(а)т, -кта м, мн. аспекти, аспеката 6.3.; 

14.1.1.С. 

аспида, -ё ж, мн. аспиде, аспйда 14.1.2.1.а. 

аспик, -а м, мн. аспици, аспйка, аспицима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
аспирант, -а м, мн. аспиранти, аспираната 

6.3.; 14.1.1.С. 
аспирација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аспирацйјскй = icпирациiiнй (в.) 

аспирационii = аспирацiiјскii, -а, -о, ген. мн. 
-йх 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

аспирiiн, -ина м, мн. аспирйни, аспирина 

14.1.1.С. 

аст8зија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

астiл (не хастiiл), -ала м, мн. астали, астала, 

(мађ. варв. сто) 14.1.1.С. 

аствт = астатйн (в.) 
астатнн, -ина = аствт, -ата м 14.1.1. 
астатичан, -ч на, -ч но, одр. астатичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
астаТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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Астек 

Астек (не Азтек, Ацтек), -а м, мн. Астеци, 
Астека, Астецима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

астеник, -а м, ВОК. астениче, мн. астеници, 

астеника, астеницима = астеничiр, -а м, ВОК. 

-е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 3.1.3.; 14.1.1. 
астеНИЧiр = астеник (В.) 
астерикс не него астериск (В.) 

астериск (не астерикс), -а м, мн. астерисци, 

астериска, астерисцима = астерискус, -а м, ген. 

мн. астерискуса (грч. штамп. знак у облику зве

здице) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
астерискус = астериск (В.) 

астеричан, -ч на, -чно, одр. астерични, -а, -о, 

ген. мн. -их, (грч. звездолик) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
астечкй (не астешкй), -а, -о, ген. мн. -их, 

(према Астек) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
астешкй не него астечкй (В.) 

астигматизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
астигматик, -а м, ВОК. астигматиче, мн. 

астигматици, астигматика, астигматицима = 

астигматичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 11.1.1.а.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
астигматичiр = астигматик (В.) 
астма (не асма), -е ж 14.1.2.1. 
астматик = астматичiр (В.) 
астматичан (не асматичан), -ч на, -чно, 

одр. астматични, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

астматичiр (не асматичар), -а м, ВОК. -е и 

-у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара = астматик, 

-а м, ВОК. астматиче, мн. астматици, астматика, 

астматицима 3.1.3.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
астматичiрка (не асматичiрка), -е ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 3.1.3.; 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

астрагвн = астрахвн (В.) 
астрагАнскн = астрахАнскн (В.) 

icтралан, -лна, -лно, одр. астрални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
астралност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Астрахвн, -а м и Астрахвн, -ана м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
астрахвн, -а и астрахвн, -ана м = астрагАн, 

-а и астрагвн -ана м 14.1.1. 
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асфалт 

астрахiнскй и астрахiнскй = Jicтрагiнскй 

и астрагiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
астрингент, -а м, мн. астрингенти, астрин

гената 6.3.; 14.1.1.с. 
астробиологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
астрогеодезија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
астролiбијум, -а м, инстр. астролабијумом, 

мн. астролабијуми, астролабијума (и астрЬлi

бйј, -ија м, инстр. астролабијем, мн. астролабији, 

астролабйја и астролаб, -а м, ген. мн. астрола

ба), (грч. астрон - звезда) 5.1.5.; 14.1.1. 
астролог, -а м, ВОК. астроложе, мн. астроло

зи, астролога, астролозима l1.1.1.1(а).; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

астрологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аСТРОЛОШКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
астромантија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом = 

астромантика, -е Ж, дат. -ци 5.1.5.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

астромантика = астромантија (В.) 

астрометрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
астронаут, -а м, ген. МН. астрон аута 14.1.1.а. 

actpohaY-Гика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

астронауткнња, -е Ж, ген. мн. астронаутки

ња 14.1.2.1.а. 

астроном, -а м, ген. мн. астронома 14.1.1.а. 

астрономија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
астрОфичан, -ч на, -чно, одр. астрОфични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
астрофотографнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
астрофотометрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
асура = мање уоб. хасура, -е Ж, мн. (х)асуре, 

(х)асура 14.1.2.1. 
асурuија = мање уоб. хасурuија, -е м, дат. 

-ији, ВОК. -иј о, инстр. -иј ом, мн. -иј е, -ија 3.4.3.; 
14.1.2.1. 

асфалт (не асвалт), -8 м, мн. асфалти, ас

фалта 14.1.1. 



асфалтер 

асфалтер, -ера м, инстр. асфалтером, мн. ас

фалтери, асфалтера 14.1.1. 
асхiб, -аба м, ВОК. асхабе, мн. асхаби, асха

ба 4.1.; 14.1.1. 
асцендент, -а м, мн. асценденти, асценде

ната 6.3.; 14.1.1.с. 
асценденција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ат (не хат), -а м, мн. атови, атбва и скр. ати, 

ата, атима 14.1.1.с. 

атавИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
атак, -а м, мн. атаци, атака, атацима 11.2.1.(2); 

14.1.1. 
атаковати, -ујём, прил. сад. атакујући 

14.5.1.1.(2). 
атаназија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, (грч. 

бесмртност) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
атвр = мање уоб. хатвр, -а м, инстр. -ом, мн. 

-и, -ара, (мађ. подручје) 14.1.1. 
А.татурк, -а м, ВОК. Ататурче, тур. 11.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
атачмент, -а м, мн. атачменти, атачмената 

6.3.; 14.1.1.с. 
аташе, -еа м, мн. аташеи, аташеа 14.1.1. 
аташирати, аташирам, 3. л. мн. аташирају, 

прил. сад. аташирајући 14.5.1.1.(3). 
аташмiн, -ана м, мн. аташмани, аташмана 

14.1.1.с. 

атеизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
атеист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 14.1.1.е. 

атеистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

атеисткиња, -ё ж, ген. мн. атеисткиња 10.2.(2); 
14.1.2.1.а. 

атељё, -еа м, мн. атељеи, атељеа 14.1.1. 
атематичан, -чна, -чно, одр. атематични, -а, 

-б, ген. мн. -их = атематски, -а, -б, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
атематски = атематичан (В.) 

Атена, -ё ж митол., (ПМС: "Ашина (град и 

богиња)") 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
атентвтор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -бра 14.1.1. 
атентвторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

атентiторкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

атлетичiрка 

атерирати, атерирам, 3. л. мн. атерирају, 
прил. сад. атерирајући 14.5.1.1.(3). 

атеросклероза, -ё ж 14.1.2.1. 
атест, -а м, мн. атести, атёста = атествт, -ата 

м, мн. атестати, атестата 14.1.1. 
атествт = атест (В.) 

А.тика, -ё ж, дат. -ци 1.2.1.1.ћ.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

атика, -ё ж, дат. -ци, архит. 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Атина, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Атињанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

Атињiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Атичанин, -а м, мн. -ани, -ана, (према А.ти

ка) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Атичiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(према А.тика) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
атички, -а, -о, ген. мн. -их, (према Атика) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
атлiнски не него атлiнтски (В.) 

А.тлант = А.тлiс, -а м, митол. 1.2.1.1.f.; 
14.1.1. 

атлантизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
атлантизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Атлантик, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
А.тлантскИ (не А.тланскИ) окевн, Атлант

ског(а) океана м 1.2.1.1.ћ.; 14.3.2.; 14.1.1. 
атлантски (не атлански), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
А.тлiс, митол. = А.тлант (В.) 
А.тлiс, -а м, (име планине) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
атлiс, -а м, мн. атласи, атласа 14.1.1. 
атласки = атласни (В.) 
атласнii = атласкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
атлет, -а м, мн. атлети, атлёта и атлет, -ета 

м, мн. атлети, атлета 14.1.1. = атлета, -ё м, мн. 

атлете, атлета и атлета, -етё м, мн. атлете, атле

та 14.1.2.1. 
атлета и атлета = атлет (В.) 

атлетика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
атлетичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, атлетичара 3.1.3.; 14.1.1. 
атлетичiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 
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атлетскй 

атлетскй и атлетскй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
атмејдАн, -ана м, ми. атмејдани, атмејдана 

14.1.1.С. 

атол, -а м, ми. атоли, атола и атол, -ала м, 

ми. атали, атала 14.1.1.С. 

атомизација, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
атомilзер, -ера м, иистр. атомизером, ми. ато

мизери, атомизера 14.1.1.С. 

iтомизовати, -у јем, ПРИЛ. сад. атомизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и атомизitрати, атомизйрам, 
3. л. ми. атомизирају, прил. сад. атомизирајући 
14.5.1.1.(3». 

атомист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

атомистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
irОНiлан, -лна, -лно, одр. атоналнй, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
атоналност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
атоничан, -чиа, -чио, одр. атонични, -а, -о, 

геи. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Атос, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
irрактйван, -вна, -вно, одр. атрактивни, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
атрактивност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
атракција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iтријум, -а м, инстр. атријумом, ми. атрију

ми, атријума (и iтрйј, -а м, иистр. атријем, ми. 

атрији, атрија) 5.1.5.; 14.1.1. 
атрихија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
атрОфија, -е Ж, дат. -ији, инсТр. -ијом, ми. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
irхезйван не него адхезйван (в.) 

атхезивност не него адхезивиост (в.) 

атхезија не него адхезија (в.) 

irхезионй не него адхезионй (в.) 

Аhим, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Аугзбург (не Аугсбург, ием. Augsburg), -а м 

1.2.1.1.h.; 8.1.2.2.; 14.1.1. 
аугзбуршкй (не iугсбуршкй), -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
iyгзилијiран не него iyксилијiран (в.) 
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аудИторијум 

Аугија, -ё м, дат. -ији, иистр. -ијом, МИТОЛ. 
1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. = Аугије, -а м, дат. -ију, иистр. 
-ијем 14.1.1. 

Аугије = Аугија (В.) 
Аугијев, (према Аугије) = Аугијйн, (према 

Аугија), -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Аугијйн = Аугијев (в.) 
iyгментатйв, -а м, геи. ми. аугментатйва 

14.1.1.С. 

аугментација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Аугсбург не него Аугзбург (В.) 
аугсбуршкй не него аугзбуршкй (В.) 

Аугуст = Август (в.) 
аугуст не него август (В.) 

аудијенција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iyдио, -иј а м, дат. -ију, иистр. -ијем, ми. -ији, 

-йја 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
iyдио-визуелан,-лна,-ЛНО,одр. аудио-ви

зуёлнй, геи. ми. -йх, (Клајн 2009 16: "ayguo-: по 
аналогији са радио, најбоље гаје писати с црти

цом: ауguо-уређај, ауguо-касеша, ауguо-вuзуе

лан, итд."; ПМС није нормирао полусложенице 

са ayguo-") 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
аудиограм, -а м, геи. ми. аудиограма 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

аудио-касета, аудио-касетё ж, ми. аудио-ка

сете, аудио-касета 5.2.3.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
аудио-клип, аудио-клипа м, ми. аудио

-клипови, аудио-клипова 5.2.3.; 12.2.1.а.; 

14.1.1.с.(I). 

аудиологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аудиометар, -тра м, иистр. -тром, ми. аудио

метри, аудиометара 5.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1. 
аудиометрија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iудиомиксер, -а м, иистр. -ом, ми. -и, -ера 

5.2.3.; 14.1.1. 
iyдитйван, -вна, -вно, одр. аудитйвнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аудИторијум, -а м, инстр. аудиторијумом, МН. 

аудиторијум и, аудиторијума (и аудИторйј, -а 

м, инстр. аудиторйјем, мн. аудиторйји, аудито

рйја) 5.1.5.; 14.1.1. 



iiyдифбн 

iiyдифбн, -а м, мн. аудифони, аудифона 

и аудифбн, -6на м, мн. аудиф6ни, аудиф6на 

14.1.1.С. 

аудiщија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iiyксилијiiран (не iiyгзилијiiран), -рна, -рно, 

одр. ауксилијарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

аукција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аукцiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аула, -ё ж, мн. ауле, аула 14.1.2.1. 
iyлос и аулос, -а м, ген. мн. -бса, муз. 

14.1.1.а. 

аура, -ё ж, мн. ауре, аура 14.1.2.1. 
ауреола, -ё ген. мн. ауреола и ауреола, -ё ж, 

ген. мн. ауре6ла 14.1.2.1. 
Аурора, -ё ж, (митол. староримска богиња 

зоре) 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1.а. 
аурора, -ё ж, ген. мн. аур6ра, (лат. зора) 

14.1.2.1.Ь. 

аускултација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мед. 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
аускултирати, аускултйрам, 3. л. мн. аускул

тирају, прил. сад. аускултирајући 14.5.1.1.(3). 
ауспух, -а м, мн. ауспуси, ауспуха, ауспуси

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Аустралац = Аустралијанац (в.) 
Аустрiiлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Аустралијанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Аустралијанци, Аустралијiiнаца, Аустра

лијанцима = Аустралац, -лца м, инстр. -ем (не 

-ОМ), мн. Аустралци, Аустрiiлаца, Аустралцима 

1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Аустралијанка = Аустралка, -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
аустралијанскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Аустралијанчев, (према Аустралијанац) = 

Аустралчев, (према Аустралац), -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
аустралијски = аустралски, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Аустралка = Аустралијiiнка (в.) 

аутаркија 

аустралоид, -ида м, мн. аустралоИди, аустра-

лоИда 14.1.1.С. 

аустралски = аустралијански (в.) 

Аустралчев = Аустралијанчев (в.) 
Аустрија и Аустрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Аустријанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Аустријанци, Аустријанаца, Аустријанцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Аустријiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Аустријанчев, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
аустријски и аустријски, -а, -о, ген. мн. -их 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аустромарксИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
аустрославизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
Аустро-Угарска, -ё ж, дат. Аустро-Угарској, 

инстр. Аустро-Угарском, (држава састављена 
од две целине - Аустрије и Угарске) 1.2.1.1.Ь.; 

14.2.3. 
Аустроугарска, -ё ж, дат. Аустроугарској, 

инстр. Аустроугарском (у описним називима 

државе: Аустроугарска монархија, Аустроугар

ска царевина), (П МС; Клајн 2009: 16 такође даје 
предност спојеном писању) 1.2.1.1.Ь.; 14.2.3. 

ayctpo-угарсКii, -а, -о, ген. мн. -йх, (аустриј

ски и угарски, нпр. аустро-угарски односи) 

4.2.а.; 14.3. 
аустроугарски, -а, -о, ген. мн. -их, (који при

пада Аустро-Угарској у целини, нпр. аустроу
гарско-немачка граница) 4.2.а.; 14.3. 

аустрОфил, -а м, мн. аустрОфили, аустрОфи

ла и аустрОфил, -ила м, мн. аустрофили, аустро

фйла 14.1.1.а. 

аустрофilлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. = аустрофилство, -а с 14.1.3. 
аустрофилство = аустрофilлија (в.) 
аустрофбб, -6ба м, мн. аустроф6би, аустро

ф6ба 14.1.1.а. 

аустрофОбија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
аустрофобски не него аустрОфопски (в.) 

аустрОфопски (не аустрофобски), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
аутаркија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
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аутаркичаи 

аутаркичан, -чна, -чно, одр. аутаркични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аутарх, -а м, мн. аутарси, аутарха, аутарси

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
аутархија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
аутархијски, -а, -о, геи. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
аутархичан, -чна, -чно, одр. аутархични, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
аутентичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аутизам, -зма м мед. 6.1.3.; 14.1.1. 
аутист(а), -ё м, МН. -и, -иста, -истима, мед. 

14.1.1.е. 

аутистички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ауто, -а м, МН. аути, аута 14.1.1. 
ауто-аларм, ауто-аларма м, МН. ауто-алар

ми, ауто-аларма 14.1.1. 
аутоанализа, -ё ж, ген. МН. аутоанализа 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

ауто-атлас, ауто-атласа м, МН. ауто-атласи, 

ауто-атласа 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-база, ауто-базё ж, ген. МН. ауто-база 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
аутоБИОl'раф, -а м, ген. МН. аутоБИОl'рафа 

5.2.3.; 12.1.; 14.1.1.а. 
аутоБИОl'рафија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -ија 5.2.3.; 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аутоБИОl'рафски, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
ауто-бомба, ауто-бомбё ж, ген. МН. ауто-бом

би 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
аутобус и аутОбус, -а м, ген. МН. -уса 14.1.1. 
аутОбуски и аутобуски, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
aYTO-l'аража, ауто-гаражё ж, ген. МН. ауто

-гаража 14.1.2.1.Ь. 

аУТОl'ен и аУТОl'ён, -а, -о, одр. аутогёни и 

аутогени, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
аутоl'ОЛ, -а м, МН. аутог6лови, аутог6лова 

12.1.; 14.1.1.С. 
аУТОl'рам, -а м, ген. МН. аутограма 14.1.1.С. 

аУТОl'раф, -а м, ген. МН. аутографа 14.1.1.с. 

аУТОl'рафија, -ё ж, дат. -ији, и нстр. -иј ом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
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ауто-кампер 

аУТОl'рафски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
aYTO-l'ума, ауто-гумё ж, МН. ауто-гуме, ауто

-гума 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-део ек. уп. ијек. ауто-дио 

аутодетерминизам, -зма м 6.1.3.; 12.1.; 
14.1.1. 

аутодiщакт, -а м, МН. аутодИдакти, аутоди

дакта 14.1.1.а. 

аутодидактика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 12.1.; 
14.1.2.1. 

аутодидактички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 12.1.; 14.3. 

ауто-дизалица, ауто-дизалицё ж, ген. МН. 

ауто-дизалица 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутодинамичан, -ч на, -чно, одр. аутоди

намични, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

ауто-дио ијек. (ек. ауто-део), ауто-дијела (ек. 

ауто-дела) м, уоб. у МН. ауто-дијелови, ауто-дије

лова (ек. ауто-делови, ауто-делова) 2.1.5.; 2.1.2.; 
2.2.1.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

аутодисциплина, -ё ж, мн. аутодисциплина 

12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ауто-дрезина = ауто-дресина (в.) 

ауто-дресина, ауто-дресинё ж, ген. МН. ауто

-дресина = ауто-дрезина, ауто-дрезинё ж, ген. 

МН. ауто-дрезина 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
аутодром, -а м, ген. МН. аутодрома 14.1.1.С. 

ауто-електричiiр, ауто-електричара м, 

ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара, (ПМС: 

"предност спој. писању: ауiiiоелекiiiрuчар .. . ") 
3.1.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

аутоеротизам, -зма м 6.1.3.; 12.1.; 14.1.1. 
аутоимунИтёт, -ста м 12.1.; 14.1.1. 
ауто-инструктор, ауто-инструктора м, 

ВОК. -е и у, инстр. -ом И -ем, МН. -и, -ора 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
аутоинтоксикација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аутоинфекција, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аутоиронија и аутоиронија, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом, МН. -иј е, -иј а 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
ауто-камп, ауто-кампа м, МН. ауто-кампови, 

ауто-кампова 12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

ауто-кампер, ауто-кампера м, ВОК. -у, инстр. 

-ом, МН. -и, -ёра 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 



аутокар 

аутокар, -а М, МН. аутокарови, аутокарова 

14.1.1.с. 

ауто-карта, ауто-карте ж, ген. МН. ауто-кар

ти 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутокефiiлаи, -лна, -лно, одр. аутокефални, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
ауто-клуб, ауто-клуба М, мн. ауто-клубови, 

ауто-клубова 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-козметика, ауто-козметике ж, дат. 

-ци, ген. мн. ауто-козметика 11.2.1.(1); 12.2.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

ауто-колона, ауто-колоне ж, ген. мн. ауто

-колона 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-команда, ауто-команде ж, ген. мн. 

ауто-команди 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутоконтрола, -е ж, ген. мн. аутоконтрола 

12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
аутократија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аутокритика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
аутокрilтичан, -ч на, -чно, одр. аутокритич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
ауто-лакирер, ауто-лакирера М, ВОК. -у, ин

стр. -ом, мн. ауто-лакирери, ауто-лакирера, 

(ПМС: "предност спој. писању: ауiiiолакu

рер .. . ") 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
аутолакирерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
ауто-лilмiiр, ауто-лимара М, ВОК. -е и -у, ин

стр. -ом И -ем, мн. ауто-лимари, ауто-лимара, 

(ПМС: "предност спој. писању: ауШолuмар .. . ") 
12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

аутомАт, -ата М, мн. аутомати, аутомата 

14.1.1.с. 

аутоматизам, -зма, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1. 

аутоматизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аутоматизовати, -уј ем, прип. сад. аутома

тизујући 14.5.1.1.(2) (и аутоматизitрати, ауто
матизирам, 3. n. мн. аутоматизирају, прип. сад. 

аутоматизирајући 14.5.1.1.(3». 
аутом ати ка, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
аутоматичiiр, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 

ауто-пластика 

аутоматски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ауто-механичiiр, ауто-механичара м, ВОК. -е 

и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, ауто-механичара, 

(ПМС: "предност спој. писању: аушомехани

чар .. . ") 3.1.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 
аутомобил, -а м, мн. аутомОбили, аутомОби

ла и аутомОбiiл, -ила М, мн. аутомоБИли, ауто

моБИла 14.1.1.с. 

аутомобилИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. = ауто

мобилистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
аутомобилизација, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аутомобilлист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

аутомобилистика = аутомобилизам (В.) 

аутомобilлисткиња, -е ж, ген. мн. аутомо

бйлисткиња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
ауто-монтажа, ауто-монтаже Ж, геи. ми. 

ауто-монтажа 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-мОто: ауто-мото друштво, ауто-мо

то клуб, ауто-мото трке, ауто-мОто савез и сл. 

12.2.1.Ь. 

аутономiiш, -аша М, МИ. аутономаши, ауто

номаша 14.1.1.а. 

аутономаштво, -а с 14.1.3. 
аутономија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аутономист(а), -е М, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

аутономност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аутооксидација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
ауто-опрема, ауто-опреме ж 12.2.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
аутоопсервација, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
ауто-парк, ауто-парка М, мн. ауто-паркови, 

ауто-паркова 12.2.1.Ь.; 14.1.1.с.(I). 

ауто-пијаца, ауто-пијаце Ж, мн. ауто-пијаце, 

ауто-пијаца 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутопilлот, -ота М, мн. аутопилоти, аутопи

лота 12.1.; 14.1.1.а. 
ауто-пластика, ауто-пластике Ж, дат. ауто

-пластици, ген. мн. ауто-пластика 11.2.1.(1); 
12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
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аутопортрёт 

аутопортрёт, -ета м, мн. аутопортрети, 

аутопортрета 12.1.; 14.1.1. 
ауто-превоз, ауто-превоза м, ген. мн. ауто

-превоза 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-превознйк, ауто-превознйка м, вок. 

ayto-превознЙче,мн.ауто-превознЙци,ауто

-превознйка, ауто-превознйцима 11.l.l.a.(l); 
11.2.1.(2); 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

ауто-приколица, ауто-приколицё ж, ин

стр. ауто-приколицом, ген. мн. ауто-приколйца 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутопсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ауто-пут, ауто-пУта м, мн. ауто-пУте

ви, ауто-пУтева и ayto-пУтови, ayto-пУтова, 

(ПМС: аушойуш) 12.2.1.Ь.; 14.1.1.c.(l). 
аутор, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. 

-и, -ора 14.1.1. 
ayto-рёJlй, ауто-рёлија, инстр. ауто-рёли

јем, мн. ауто-рёлији, ауто-рёлйја 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 
14.1.1. 

ауторизовати, -ујём, прил. сад. ауторизују

ћи 14.5.1.1.(2). 
ауторитатИван,-вна,-вно,одр.ауторита

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ауторИтёт, -ета м, мн. ауторитети, аутори

тета 14.1.1. 
ауторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ayto-саобраJiiј, ауто-саобраћаја м, инстр. 

ауто-саобраћiiјем 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-сервйс, ауто-сервиса м, ген. мн. ауто

-сервиса 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-спорт, ауто-спорта м, мн. ауто-спорто

ви, ауто-спортова 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-стајалйште, ауто-стајалйшта С, ген. мн. 

ауто-стајалйшта 12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

ауто-стоп, ауто-стопа м 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
ауто-стопер, ауто-стопера м, вок. -е и -у, ин

стр. -ом И -ем, ген. мн. ауто-стопёра 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
ауто-стопёрка, ауто-стопёркё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.а. 

аутостопирати, аутостопйрам, 3. л. мн. 

аутостопирају, прил. сад. аутостопирајући 12.1.; 
14.5.1.1.(3). 
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Афганистанац 

aYTO-CTpl\цa, ауто-страдё ж, ген. мн. 

ауто-страда, (ПМС: аушосшраgа) 12.2.1.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

аутосугестија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
ауто-такси, ауто-таксија м, ген. мн. ауто

-таксйја 5.1.5.; 12.2.1.Ь. 
ауто-тапетар, ауто-тапетара м, вок. ауто-та

петаре и ауто-тапетару, инстр. ауто-тапетаром 

и ауто-тапетарем, мн. ауто-тапетари, ауто-та

петара 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
аутотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
ауто-транспорт, ауто-транспорта м, ген. мн. 

ауто-транспорта 12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

ауто-трка, ауто-тркё ж, мн. ауто-трке, ауто

-т{жа 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-управљач, ауто-управљача м, инстр. 

ауто-управљачем (не -ом), мн. ауто-управљачи, 

ауто-управљача 3.1.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 
аутохемотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
аутохипноза, -ё ж, ген. мн. аутохипноза 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

аутохроман, -м на, -м но, одр. аутохромнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
аутохтон, -а, -о, одр. аутохтонй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
аутохтоност и аутохтоност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
аутоцензура, -ё ж, ген. мн. аутоцензуРа 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

ауто-цеста, ауто-цёстё ж, мн. ауто-цёсте, 

ауто-цеста 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-цистёрна, ауто-цистёрнё ж, ген. мн. 

ауто-цистёрнй 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ауто-школа, ауто-школё ж, ген. мн. ауто

школа 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

ayto-шОфёр, ауто-шофера м, вок. ауто-шо

фёру, инстр. ауто-шофером, мн. ауто-шофери, 

ауто-шофера 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
аутсајдер, -а м, вок. -у, инстр. -ом, мн. -и, -ёра 

14.1.1. 
Афганац уоб. у срп. Авганац (в.) 

Афганистан изв. боље Авганистан (в.) 

Афrанистанац уоб. у срп. Авrанистанац (в.) 



Афганистанка 

Афганистанка уоб. у срп. Авганистанка 

(В.) 

афганистански уоб. у срп. авганистански 

(В.) 

Афганка уоб. у срп. Авганка (В.) 
афек(а)т, -кта М, МН. афекти, афеката 6.3.; 

14.1.1. 
афектација, -е ж дат. -ији, инетр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
афективност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
афектиран, -а, -о, одр. афектирани, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
афектираност, -ости ж, ииетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
афектирати, афектирам, 3. л. МН. афектира

ју, прил. сад. афектирајући 14.5.1.1.(3). 
афекција, -е ж, дат. -иј и, ииетр. -ијом, МН. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
iфекциони, -а, -о, ген. МИ. -их 4.2.а.; 5.2.3.; 

14.3. 
афел = афелијум, -а М 5.1.5.; 14.1.1. 
афелијум = афел (В.) 
афера, -е Ж, ген. МИ. афера 14.1.2.1.Ь. 

афераш, -аша М, ВОК. аферашу, инетр. афера-

шем (не -ом), мн. афераши, афераша 14.1.1. 
аферим (не аверим) УЗВ., (браво! одлично!) 

аферим (не аверим), -а М, МН. аферими, афе

рима и афери м (не аверим), -има М, мн. афери

ми, аферима, (похвала)14.1.1.с. 

АФЖ, АФЖ-а /а-фе-же, а-фе-же-а/ М, екр. 

Антифашистички фронт жена 13.3. 
афикс, -а М, МИ. афикси, афикса 14.1.1. 
афиксација, -е Ж, дат. -ији, ииетр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
афиличан, -чна, -чно, одр. афИлични, -а, -о, 

ген. мн. -их, бот. 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
афинifтёт, -ета М, мн. афинитети, афините

та 14.1.1.с. 

афион, -она М, мн. афиони, афиона 5.2.3.; 
14.1.1.с. 

iфирматив, -а М, ген. МИ. афирматива 

\4.l.l.с. 

iфирмативан, -вна, -вно, одр. афирмативни, 

-а, -о, геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
афирмативност, -ости Ж, ииетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

африкат 

афирмација, -е Ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
афирмисати, -ишем, прил. сад. афирмишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
афиш = афиша (В.) 

афиша, -е Ж, инетр. афишом, мн. афише, афи

ша 14.1.2.1. = афиш, -а М, инетр. афишем, мн. 

афиши, афиша, афишима 14.1.1. 
афиширати, афиширам, 3. л. мн. афиширају, 

прил. сад. афиширајући 14.5.1.1.(3). 
афонија, -е Ж, дат. -ији, инетр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
афорИзам, -зма М, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.с. 

афорист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

афористика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
афористичност, -ости Ж, и нетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Африка, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 11.3.2.е.; 

14.1.2.1. 
Африканац, -нца М, инетр. -ем (не -ци), 

МИ. Африканци, Африканаца, Африканцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Африкандер = Африканер, -а М, инетр. -ом, 

МИ. -и, -ера 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Африканер = уоб. Африкандер (В.) 
африканерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
африканизација, -е Ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
африканист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

африканистика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

африканистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Африканка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Африканкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Африканче, -ета с, зб. Африканчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
Африканчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

Африканац) 4.2.а.; 14.3. 
африкат, -ата М, МИ. африкати, африката 

14.1.1. = африката, -е Ж, мн. африкате, афри

ката 14.1.2.1. 
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африката 

африката = африкiт (в.) 
Афричiнин и Афрitчанин, -а м, мн. -ани, 

-ана, (заст. данас уоб. Африканац (в.» 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.а. 

Афричiнка н Афрitчiнка, -ё ж, дат. -ки (не 
-ци), ген. мн. -ки, (заст. данас уоб. Африкiнка 

(в.» 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
афричкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Африка) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Афроазitјац, -јца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Афроазијци, Афроазијаца, Афроазијцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
афроазйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Афроамериканац, -нца м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. АфроамеРИКliнци, Афроамерикiiнаца, 

АфроамеРИКliнцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
афроамерички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
афродitзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. = афродизијазам, -зма м, 6.1.3.; 14.1.1. 
афродизијазам = афродitзија (в.) 
афродitзијак, -а м, мн. афродизијаци, афро

дизијака, афродизијацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Афродitта и Афродirrа, -ё ж, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.2.1.а. 

афродитски и афродитски, -а, -о, ген. мн.

их 4.2.а.; 14.3. 
афронт, -а м, мн. афронти, афроната 6.3.; 

14.1.1.С. 

iiфро-фризура, афро-фризурё ж, ген. мн. 

афро-фризура 12.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ахар, -а м, инстр. -ом, мн. ахари, ахара 4.1.; 

14.1.1. 
Ахасвер, -а м, вок. -у, инстр. -ом, библ. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 
ахасверскй, -а, -о, ген. мн.- их 4.2.а.; 14.3. 
пат, -а, мн. ахати, ахата и ахвт, -ата м, мн. 

ахати, ахата 4.1.; 14.1.1.С. 
ахiтнй и ixiтнй = ахiiтскй и ixiiтскй, -а, 

-о, ген. мн.- их 4.2.а.; 14.3. 
ахiiтскй и ixiтскй = ахiiтни и ixiiтнй (В.) 

ахбiiб, -аба м (не абiiб и хабiiб), вок. ахбабе, 

мн. ахбаби ахбаба, (тур. пријатељ) 4.1.; 14.1.1. 
ахбаблук (не абаблук и хабаблук), -а м, мн. 

ахбаблуци, ахбаблука, ахбаблуцима, (тур. при

јатељство) 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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ацетilлён 

ахднама, -ё ж, ген. мн. ахднама, (тур. повеља, 

политички уговор) 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Ахеја, -ё ж, (заст. Грчка) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Ахејац, -јца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ахејци, 

Ахёјаца, Ахејцима, (заст. Грк) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

АХёјка, -ё, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, (заст. 
Гркиња) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

Ахёјкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Ахејчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ахејац) 

14.3. 
Ахен, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Ахерон(т), -а м, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
Ахил, -а м, вок. Ахиле, инстр. -ом = Ахilлёј, 

-еја м, вок. Лхилёју, инстр. -ем 1.2.1.1.f.; 5.1.6.; 
14.1.1. 

Ахilлёј = Ахил (в.) 
ахилеја, -ё ж, дат. -еји, инстр. -ејом, бот. 5.1.6.; 

14.1.2.1. 
Ахилејев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ахипнија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мед. 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ахирет, -а м, (тур. загробни свет) 4.1.; 14.1.1. 
ахисторitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
ахмак (и акмак), -а м, мн. ахмаци, ахма

ка, ахмацима, (тур. глупан) 4.1.; ll.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

ахмаклук, -а м, мн. ахмаклуци, ахмаклука, 

ахмаклуцима 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Ахмед, -а м, вок. Ахмеде 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
ахмеднја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, (тур. 

платно омотано око феса) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ахроматitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
ахроматичан, -ч на, -чно, одр. ахроматични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ахроничан, -чна, -чно, одр. ахронични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ахтати, ахћём, прил. сад. ахћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
Аца = Ацо, -ё м, дат. Лци, вок. Ацо, инстр. 

Лцом И Ацо, -а м, дат. Лцу, ак. Лца, вок. Ацо, 
инстр. Лцом 14.1.1.g. 

ацеталдехйд, -ида м, мн. ацеталдехИди, аце

талдехИда, хем. 12.1.; 14.1.1.С. 
ацетвт, -ата м, мн. ацетати, ацетата, хем. 

14.1.1.С. 

ацетilлён, -ена м, хем. 14.1.1. 



ацетilленка 

ацетilленка, -ё ж, дат. -ки И -ци, ген. мн. -ки 

1l.2.1.(l); 14.1.2.1. 
ацетилцелулоза, -ё ж, "ем. 12.1.; 14.1.2.1. 
ацетиСiл, -ала м, фарм. 14.1.1. 
ацетометар, -тра м, инстр. -тром, мн. ацето-

метри, ацетометара 6.2.1.; 14.1.1. 
ацетон, -она м, "ем. 14.1.1. 
ацетонскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ацефал = акефал (В.) 
iiцефiлан = акефiлан (В.) 
ацефалија = акефалија (В.) 

ацидиметар, -тра м, инстр. -тром, мн. ац иди

метри, ацидиметара 6.2.1.; 14.1.1. 
ацндиметрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ацидИтет, -ета м, мн. ацидитети, ацидите

та 14.1.1.С. 

ацидоза, -ё ж, ген. мн. ацидоза, мед. 14.1.2.1.Ь. 

ацијаноблепсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мед. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ацикличан, -чна, -чно, одр. ациклични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ацикличкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ацин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Аца и Ацо, 

-ё) 4.2.а.; 14.3. 
Ацо = Аца (В.) 
Ацов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ацо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
Ацтек не него Астек (В.) 
-ач, суфикс за творбу именица мушког рода 

са значењем вршиоца радње у правом и прене

сеном значењу, (копач, орач, свирач) 3.1.3. 
ач, -а м, пок. ачу 14.1.1. 
-ача, суфикс за творбу именица женског ро

да са различитим значењима, (иловача, уда

вача) 3.1.3. 
-ачак, суфикс за творбу придева, (дугачак, 

пуначак) 3.1.3. 
-ачан, суфикс за творбу придева, (убита

чан) 3.1.3. 
-ачина, суфикс за творбу аугментатива, 

(преметачина) 3.1.3. 

ашчйница 

ачити (се), ачим (се), прип. сад. ачёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
Аџам, -а м, (Персија) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
аuамија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија, (тур. новајлија, који није увежбан) 

3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
аuiмкиња, -ё ж, ген. мн. аџамкйња 3.4.1.; 

14.1.2.1.а. 

аuамскй, -а, -о, ген. мн.- йх 3.4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

аuија не него хаuија (В.) 

аuilлук: не него хаuilлук: (В.) 

ашаријаст не него хашаријаст (В.) 

ашарilлук не него хашарilлук (В.) 

ашик, -а м, вок. ашиче, мн. ашици, ашйка, 

ашицима ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
ашиклија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ашиклук, -а м, мн. ашиклуци, ашиклука, 

ашиклуцима 1l.2.1.(2) 14.1.1. 
ашиковати, -ујём, прип. сад. ашикујући, (тур. 

водити љубавне разговоре) 14.5.1.1.(2). 
Ашк:енiз, -аза м, мн. Ашкенази, Ашкеназа 

1.2.1.1.d.(l); 14.1.1. 
ашлама, -ё ж, мн. ашламе, ашлама, (бот., вр

ста трешње) 14.1.2.1. 
ашламача, -ё ж, ген. мн. ашламача = ашла

муша, -ё ж, ген. мн. ашламуша, (тур. пита од 

трешања) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ашламуша = ашламача (В.) 
ашов, -а м, ген. мн. ашова 14.1.1.С. 

ашчија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја, (кувар оријентални х јела) 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

ашчијк:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

3.1.3.; 1l.3.2ј.; 14.1.2.1. 
ашчйјскй, -а, -о, ген. мн.- йх 3.1.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
ашчilлук, -а м, мн. ашчй:луци, ашчилука, 

ашчилуцима 3.1.3.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
ашчйница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
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б-друго слово азбуке, означава звучни, 

билабијални, праскави сугланик (оклузив); 

најчешће настаје од й као резултат једначења 

сугласника по звучности: шойџuја >шобџuја, 

ћевайџија > ћевабџuја (В. Преглед правила т. 
8.1.2.2.). 

Баае, Бааса М (не БААС), (Клајн 2009: "не 
треба писати БААС, јер није скраћеница") 

1.2.1.1.; 14.1.1.; 15.1.1.а. 
БОО ел Маидеб, Баб ел Мандеба М 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.; 15.1.1.а. 

баба = бабо (В.) 

баба = бабо, -ё М, дат. баби, вок. бiiбо, инстр. 
бабом, МИ. бабе, баба и бабо, -а М, дат. бабу, 

ак. баба, вок. бiiбо, инстр. бабом, мн. бабе, ба

ба 14.1.1.g. 
БООа Новак, Баба Новака М, (РУМ. Старина 

Новак, популарно име Новака Дебелића из на

родних песама) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

БООа!, -ё ж, вок. баба, МН. бабе, бiiба, бабама, 

(родбински термин и старија жена); баба-Ми

ра, баба-Мире, баба-Мирин, (Клајн 2009: "или 
све без цртице") 14.1.2.1. 

БООа1, -ё М, вок. баба, МН. бабе, бiiба, бабама, 

(тур. отац; уз имена Али-баба, Али-бабё и сл.) 
12.2.3.; 14.1.1.а. 

бабак, -пка М, вок. бiiпче, МН. бапци, бiiба

ка, бапцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

Бабарога, -ё ж, дат. -ги, вок. Бабарого, инстр. 

Бабарогом, (личност из бајке) 1.2.1.1.Ь. и баба

рога, -ё ж, ген. МН. бабарога 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 

Б 

бабац, -пца М, вок. бiiпче, инстр. бапцем (не 

-ом), МН. бапци, бiiбiiца, бапцима 6.2.1.; ll.l.l.a.(l); 
14.1.1. 

Бабии зуб, Бабиног(а) зуба М 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.; 14.3. 
БООии зУб, бабиног(а) зуба М, бот. 1.2.1.2.2.Ь.; 

14.1.1.; 14.3. 
БООии Поток, Бабиног(а) П6тока М, (село) 

1.2.1.1.Ь. 

Бабии поток, Бабиног(а) потока М, (поток) 

1.2.1.2.2.Ь. 

бабии, -а, -о, ген. МН. -йх, (према баба и бабо, 

-ё) 4.2.а.; 14.3. 
БООии, -а, -о, ген. МН. -йх, (према 6ООа!) 4.2.а.; 

14.3. 
Бiбииа Греда, Бабинё Гредё ж, (село) 

1.2.1.1.Ь.; 14.2.1.; 14.3. 
Бабииа греда, Бабинё гредё ж, (литица) 

1.2.1.1.2.Ь.; 14.2.1.; 14.3. 
БООиие, бабйна ж МН., дат. баби нама = БООи-

ње, бабйња ж МИ., дат. бабињама 14.1.2.1. 
бабињара, -ё ж, геи. МИ. бабињара 14.1.2.1.Ь. 

бiбиње = БООиие (В.) 

БООица!, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. ба

бйца 14.1.2.1.Ь. 

БООица1, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. бабйца, (ма

ли наковањ за откивање косе) 14.1.2.1.Ь. 

БООичии, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према БООица!) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
БООичица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. ба

бичйца 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
БООљii = бiiпеки (В.) 
бабо = баба (В.) 
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бабов 

бабов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према бабо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
баболик, -а, -о, одр. баболикй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
бiiбски не него бiinски (в.) 

бабун, -уна м, мн. бабуни, бабуна 14.1.1.С. 

бабушка, -е ж, дат. -ки, (дем. и хипок. од рус. 

стара жена) и -ци, (у називу сувенира), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Баварац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ба

варци, Бавараца, Баварцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Бавiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Бiiварскi, -е ж, дат. Баварској 1.2.1.1.Ь.; 

14.3.2. 
бiiварскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
багерiш = баrерист(а) (в.) 
баrерист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. = баrерiш, -аша м, вок. багерашу, ин

стр. багерашем (не -ом), мн. багераши, багера

ша 14.1.1.Ь. 

бадаваuија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бадаваџйјка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 3.4.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бадаваџйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
бадаваџilлук, -а м, мн. бадаваџiшуци, ба

даваџилука, бадаваџилуцима 3.4.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

бадаваџисати, -ишем, прил. сад. бадаваџи

шући, (ПМС: "баgаваuсашu, бадаваишем (не 

бадавајисати)") 3.4.3.; 14.5.1.1.(2). 
бадањ, -дња м, инстр. бадњем (не -ом), мн. 

бадњи, бiiдања и бадњева 6.2.1.; 14.1.1.С. 
бадем, -а м, ген. мн. бадема 14.1.1.С. 

бадемовача, -е ж, ген. мн. бадемовача 3.1.3.; 
14.l.2.l.b. 

бiiдминrтон не него бiдминтон (в.) 

бiдминтон (не бiдминrтон) = бедминтон 

(не бедминrтон), -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
Бiдњiк, -а м = Бiдњй дан, Бадњег(а) дана 

м, (празник) 1.2.1.1.t.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
бiдњiк, -а м, мн. бiiдњаци, бiiдњака, бiiдња

цима, (главња или грана која се уочи Божића 

ставља на ватру) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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бiiјалац 

Бiдњй двн = Бiдњiк (в.) 

бiдњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
бадрљак, -љка м, мн. бащ)љци, бадрљака, 

бащ)љцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
баждiр, -ара м, вок. бiiждаре и бiiждару, ин

стр. баждаром и баждарем, мн. баждари, ба

ждара 14.1.1. 
баждарити, баждарйм, прил. сад. баждаре

ћи 14.5.1.1.(4). 
базарђан (не базрђiн) = базерђiн, -ана м, 

мн. -ани, -ана 3.3.1.; 14.1.1.С. 
баздети ек. уп. ијек. баздјети 

баздити не него баздети (в. баздјети) 

баздјети (не баздити) ијек. (ек. баздети (не 

баздити», баздйм, ПРИЛ. сад. баздећи (не баздје

ћи или баздући), ПРИД. рад. баздио (не баздјео), 

баздјела,баздјело(ек.баздео,баздела,баздело) 

2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
Базедова болест не него Базедовљева бо

лест (в.) 

Базедовљева и Базедовљева болест, (Клајн 

2009: "не Базедова") 1.2.2.2.; 14.1.1. 
базеи = басен, -ена м, МН. -ени, -ена, (Клајн 

2009: "базен је уобичајено код нас. Правилни
је би било басен (од фр. bassin), у свим значе
њима.") 14.1.1. 

базенчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

-йМ 3.1.3.; 14.1.1. 
базерђiн = базарђiн (в.) 
базИлика, -е ж, дат. -ци, ген. МН.-йка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

базирати, базйрам, 3. л. МН. базирају, ПРИЛ. 
сад. базирајући 14.5.1.1.(3). 

базичан, -ч на, -ч но, одр. базичнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
базичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
базламача, -е ж, ген. МН. базламача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

базрђiн не него базарђiн (в.) 

базу ка, -е ж, дат. базуки и р. базу ци, МН. базу

ке, бiiзука 1.2.1.1.Ь.; 11.3.2.g.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
баир, -а м, инстр. -ом, мн. баири, бiiйра 

14.1.1. 
бiiјалац (не бајаоц), бiiјаоца м, ВОК. бiiјаоче, 

инстр. бiiјаоцем (не -ом), мн. бiiјаоци, бајалаца, 

бiiјаоцима 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 



бајалачкй 

бајалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бајалица, -ё ж и м, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

бајаличкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бајаоц не него бајалац (В.) 

бајбок, -а м, мн. бајбоци, бајбока, бајбоцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
Бајиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.l.a.; 

5.2.2.; 14.1.1. 
бајка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Бајкiiл, -ала м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
бајкiiлскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бајковит, -а, -о, одр. бајковити, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
бајковитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бајкопйсац, -сца м, ВОК. бајкопишче, инстр. 

бајкописцем (не -ом), мн. бајкописци, бајкопи

саца, бајкописцима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Б8јмок, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Бајмочанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

3.1.2.; 14.1.1.а. 
Бајмочiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бајно, прил. 14.6. 
бајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бајонет, -ета м, мн. бајонети, бајонета, ба

јонетима 14.1.1. = бајонета, -ё ж, мн. бајонете, 

бајонета, бајонетама 14.1.2.1. 
бајонета = бајонет (В.) 

бiјпас и бај пас, -а м, мн. бајпаси, бај паса и 

бајпаси, бајпаса 15.1.1.а.; 14.1.1.d. 
бај рак не него барјак (В.) 

бајрактар не него барјактар (В.) 

Бајрам (не Барјам), -а м, мн. Бајрами, Бај

рама 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Бајрам-намаз, Бајрам-намаза м, мн. Бај

рам-намази, Бајрам-намаза, (бајрамска моли

тва) 1.2.1.2.2.а.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
бајраче не него барјаче (В.) 

бајрачиli и бајрачиli не него барјачиli и 

барјачиli (В.) 

Бајрон (енгл. Byron), -она м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

бiкропйс 

бајронист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

бајт, -а м, мн. бајти, бајта, бајтима и бајтови, 

бајтова, бајтовима 14.1.1.С. 

бака, -ё ж, дат. -к и, ВОК. бiiко, ген. мн. бака 

11.3.2.а.; 14.1.2.1. 
бакалар, -ара м, мн. бакашiри, бакалара 

14.1.1. 
бакаларев и бакаларов, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
бакiiлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бакалук, -а м, мн. бакалуци, бакалука, ба

калуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бакаНl,lа, -ё ж, ген. мн. бакаНl,lа и баканџи 

3.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
бакар, -кра м, инстр. -ом, хем. 6.2.1.; 14.1.1. 
бакiiрнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бакарноцрвен,-а, -О,одр. бакарноцрвени, 

ген. мн. -их = бакреноцрвен, -а, -о, одр. бакрено

црвени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.1.; 14.3. 
Бакволд, Арт (не Бачволд, енгл. Buchwa1d), 

-а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

бакелйт, -ита м, мн. бакелити, бакелита и 

бакелит, -а м, мн. бакелити, бакелита 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
бакелйтнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бакенбард и бакенбарт, -а м, ген. мн. -арда 

и арта, (зулуф, солуф) 15.1.2.; 14.1.1. 
баки ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1. 
бакичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према баки ца) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бiкља, -ё ж, ген. мн. бакљи 14.1.2.1.Ь. 

бакљада, -ё ж, ген. мн. бакљада 14.1.2.1.Ь. 

бакљоноша, -ё м, ген. мн. бакљоноша 

14.1.2.1.а. 

бакрач, -ача м, инстр. бакра чем (не -ом), мн. 

бакрачи, бакрача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
бакрачар, -ара м, ВОК. бакрачаре и бакрача

ру, инстр. бакрачаром и бакрачарем, мн. бакра

чари, бакрачара 14.1.1. 
бакрачлија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
бакреноцрвен = бакарноцрвен (в.) 
бiкропйс, -а м, ген. мн. бакрописа 14.1.1. 
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бакрописа ц 

оакрописац, -сца м, ВОК. бакропйшче, инстр. 

бакрописцем (не -ом), мн. бакрописци, бакро

пйсаца, бакрописцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 8.2.2.1.; 
14:1.1. 

бакрорезац, -сца м, ВОК. бакрорёшче, инстр. 

бакроресцем (не -ом), мн. бакроресци, бакро

рёзаца, бакроресцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
11.1.l.а.(I); 14.1.1. 

баксуз = р. бахсуз, -а м, мн. баксузи, баксуза, 
(ПМС: "баксуз (необ. бахсуз)") 14.1.1.с. 

баксузан = р. бахсузан, -зна, -зно, одр. баксу

знй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
баксузИратн,баксузйрам,3.л.мн.баксузИ

рају, прил. сад. баксузирајући 14.5.1.1.(3). 
баксузлук = р. бахсузлук, -а м, мн. баксузлу

ци, баксузлука, баксузлуцима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

баксускi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
IO.I.I.Ь.; 14.3. 

б8ктати (се), -ћём (се), прил. сад. бакћући (се) 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
бактериостатик, -а м, мн. бактериостатици, 

бактериостатйка, бактериостатицима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

Бiiку, Бакуа м, дат. Бакуу, и нстр. Бакуом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Бакх р. заст. боље Бахус и Бакхус (В.) 

бакхеј = бахеј (В.) 
Бакхус = Бахус (В.) 
бакцил не него бацил (В.) 

балавац, -авца М, ВОК. балавче, инстр. ба

лавцем (не -ом), мн. балавци, балаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

балавица, -ё ж, ВОК. балавице, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

балавичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према бала

вица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
балавче, -ета с, зб. балавчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
балалајка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

баланс-штанг(л)а, баланс-штанг(л)ё ж, ген. 

мн. баланс-штанг(л)й 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

баластнi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.2.2.; 
14.3. 

балегар, -ара м, мн. балегари, балегара, 30-

ол. 14.1.1.а.Ь. 
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балет, -а м и балет, -ета м 14.1.1. 
балетан ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(врста обуће) 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
балетмајстор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ора 12.1.1.; 14.1.1. 
балзам = балсам, -а мн. балзами, балзама 

14.1.1. 
балзамоватн, -ујём, прил. сад. балзамујући 

(и балзамирати, балзамйрам, 3. л. мн. балзами
рају, прил. сад. балзамирајући) = балсамовати, 

-ујём, прил. сад. балсамујући 14.5.1.1.(1) (и бал
самирати, балсамйрам, 3. л. мн. балсамирају, 
прил. сад. балсамирајући 14.5.1.1.(3». 

балзамскi = балсамскi, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

балија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. -ијом, 

мн. балије, балйја 5.1.5.; 14.1.1. 
балiјскi, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
балист(а), -ё м, мн. балисти, балйста, бали

стима 14.1.1.е. 

балистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
балистичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 14.1.1. 
Балкана, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Балканац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Балканци, Балканаца, Балканцнма 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Балкан-експрес, Балкан-експреса м 

1.2.1.2.2.а.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
балканизовати, -ујём, прил. сад. балканизу

јући 14.5.1.1.(2) (и балканизирати, балканизй
рам, 3. л. мн. балканизирају, прил. сад. балкани
зирајућн 14.5.1.1.(3». 

Балканијада, -ё ж, ген. мн. Балканијада 

1.2.1.1.р.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
балканист(а), -ё м, мн. -Н, -йста, -нстима 

14.l.l.e. 
балканистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
балканистичкi, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Балканка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй. 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Балканско полуострво, Балканског(а) по

луострва м 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.3.2.; 14.1.3. 



балнеологија 

балнеологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
балотар, -ара М, ВОК. балотаре и балотару, 

иистр. балотаром и балотарем, МИ. балотари, 

балотара = балоташ, -а М, ВОК. балоташу, ИН

стр. балоташем (не -ом), МН. балоташи, бало

таша 14.1.1. 
балсам = балзам (В.) 
балсамовати = балзамовати (В.) 
Балтазар ХрВ. = срп. Валтазар (В.) 
Балти, Балта, Балтима М МН. 1.2.1.1.d.; 

14.1.1. 
балтословенскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
балтскii, -а, -о, ген. МН. -их, (према Бал ти) 

4.2.а.; 14.3. 
балугџија (не балукџија), -ё М, дат. -ији, ВОК. 

-ијо, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, -ија, (заст., тур. рибар) 

3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Балугџiili, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
балук, -а М, мн. балуци, балука, балуцима 

(заст., тур. риба) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
балукџија не него балугџија (В.) 

бал чак, -а М, мн. балчаци, балчака, балча

цима 3.1.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бамија уоб. = бiмја и бiмња, -ё ж, бот. 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
бiмја и бiмња = уоб. бамија (В.) 
банализовати, -у јем (уоб. и банализовати, 

-у јем), прил. сад. банализујући 14.5.1.1.(2) (и ба
нализирати, банализирам, 3. л. мн. банализира
ју, прил. сад. банализирајући 14.5.1.1.(3». 

Банат, Баната М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Банаliанин, -а М, МИ. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

3.2.2.а.; 14.l.l.a. 
Бан8ћанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Бангкок, -а М 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
бангкочкii (не баНГКОШКii, банкочкii), -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бангкошкii не него бангкочкii (В.) 

банда, -ё ж, ген. мн. банди 14.1.2.1.Ь. 

бандiiж, -ажа м, инстр. бандажем (не -ом), мн. 

бандажи, бандажа, бандажима 14.1.1. = бан

дажа, -ё ж, мн. бандаже, бандажа, бандажама 

14.l.2.l.b. 

Бањалука 

бандажа = бандаж (В.) 
бандiiжнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бандист(а), -ё М, мн. бандисти, бандiiста, 

банди стима 14.1.1.е. 

бандiiт, -ита М, мн. бандити, бандита и бан

дит, -а М, мн. бандити, бандита 14.1.1. 
бандiiтскii и бандитскii, -а, -о, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
бандоглавац, -авца м, ВОК. бандоглавче, ИН

стр. бандоглавцем (не -ом), мн. бандоглавци, 

бандоглаваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
Банијац, -јца М, иистр. -ем (не -ом), МИ. Ба

нијци, Банијаца, Банијцима = р. Бановац, -ов

ца М, инстр. Бановцем, мн. Бановци, Бановаца 

1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Банiiјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки = р. 

Банiiвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. Бановки 

и Бановака 1.2.1.1.d.; 6.2.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
банiiјскii = р. бановачкii, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
банка, -ё ж, дат. -ци, ген. МИ. банака и 6анкй 

и банка и банка, -ё ж, дат. -ци, ген. МИ банкй и 

банки 14.l.2.l.d. 
банкар, -ара м, ВОК. банкаре и банкару, инстр. 

банкаром и банкарем, мн. банкари, банкара и 

банкар, -ара М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. 

-и, -ара 14.1.11. 
банкарев и банкаров, -а, -о, ген. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
банкин и банкин = бiнчин и банчин, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
банкнота и банкнота, -ё ж, ген. мн. банкнота 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

банкомiiт, -а м, ген. мн. банкомата 14.1.1. 
банкочкii не него бангкочкii (В.) 

банкошкii не него бангкочкii (В.) 

Бановац = уоб. Банијац (В.) 
бановачкii = уоб. банијскii (В.) 

Банiiвка р. = Банiiјка (В.) 

Банскii двор (у Бањалуци) 1.2.1.1ј. 

бан ути = р. бахнути, ба(х)нём 4.1.; 
14.5.1.1.(1). 

бан чин и банчин = бiнкин и банкин (В.) 

Бањалука, -ё ж, дат. Бањалуци и р. Бiња 

Лука, Бањё Лукё ж, дат. Бањој Луци, ак. Бању 

Луку, инстр. Бањом Луком (не Бања Лукё, Ба-
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Бањалучаннн 

ња Луци, Бања луку, Бања Луком) 1.2.1.1.Ь.; 

1.2.1.2.2.Ь. 

Бањалучанин, -а м, мн. -ани, -ана, (пре

ма Бањалука) = р. Бањолучанин, -а м, мн. 

-ани, -ана, (према Бањii Лука) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
14.1.1.а. 

Бањалучiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (према Бањалука) = р. Бањолучiiнка, -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, (према Бањii Лука) 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f. 
бањалучкii, -а, -о, ген. ми. -йх, (према Бања

лука) = р. бањолучкii, -а, -о, ген. ми. -йх, (према 

Бањii Лука) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Бањолучанин р. = Бањалучаннн (в.) 

Бањолучiiнка р. = Бањалучiiнка (в.) 
бањолучкii р. = бањалучкii (в.) 
Бањскii, -ё ж, дат. Бањској 1.2.1.1.Ь.; 14.3.2. 
Бапскii, -ё ж, дат. Бапској 1.2.1.1.Ь.; 14.3.2. 
бапски (не БJiБски), прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
бапскii (не бiiбскii), -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
баптнст(а), -ё м, мн. баптисти, баптистйста, 

баптистистима 14.1.1.е. 

баптitстеријум, -а м, инстр. баптистёрију

мом, мн. баптистёријуми, баптистёријума (и 

баптitстерiiј, -ија м, инстр. баптистёријем, мн. 

баптистёрији, баптистёрйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
баптисткиња, -ё ж, ген. мн. баптисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
бар·, -а м, инстр. баром, мн. барови, барова, 

(локал, ресторан) 14.1.1. 
барl, -а м, инстр. баром, ми. бари, бара, (мерна 

јединица за атмосферски притисак) 14.1.1. 
барабскii не него барапскii (в.) 

барабство не него барапство (в.) 

барабчина не него барапчина (в.) 

барiiж, -ажа м, иистр. баражем (не -ом), мн. 

баражи, баражаI5.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

барака, -ё ж, дат. -ци, ми. бараке, барака 

11.3.2.Ь.; 14.1.2.1. 
Барањац, -њца м, инстр. -ен (не -ом), мн. Ба

рањци, Барањаца, Барањцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Барiiњка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
барапскii (не барабскii), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
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барокомора 

барапство (не барабство), -а с, мн. барап

ства, барапстава 6.2.2.; 8.1.2.1.; 10.2.; 14.1.3. 
барапчина (не барабчина), -ё м, ген. мн. ба

рапчйна 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.а. 
Барбика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -йка 

1.2.1.1.Ь.; 11.3.2ј. 

барбукати, барбучём, прил. сад. барбучући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
бард, -а м, мн. барди, барда и бардови, бар

дова 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

бардскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 
14.3. 

баријера, -ё ж, ген. мн. баријера 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

баријум, -а м, инстр. баријумом (и барiiј, -ија, 

инстр. баријем), хем. 5.1.5.; 14.1.1. 
баријумов = баријумскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
баријумскii = баријумов (в.) 
баријум-сулфiiт, баријум-сулфата м, хем. 

12.2.1. 
Баримiiр (не Баримур, енгл. Barrymore), -а 

м 1.2.1.1.а. 

Барич, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
барјiiк (р. барјак, не бајрак), -ака м, мн. бар

јаци, барјака, барјацима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
барјактiiр (не бајрактiiр), -ара м, ВОК. барјак

таре и барјактару, инстр. барјактаром и барјак

тарем, мн. барјактари, барјактара 14.1.1. 
барјактарев и барјактаров, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
барјактiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
Барјам не него Бајрам (в.) 

барјаче = барјачиli (в.) 
барјачиli (не бајрачиli) и барјачиli (не бајра

чиli), -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 3.1.3.; 
14.1.1.С. = барјаче (не бајраче), -ета с 3.1.3.; 
14.1.3. 

барка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

бар-код (енгл. bar code), бар-кода м, ми. бар
-кодови, бар-коДова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; \4.\.\. 

Барнард (не Барнар, енгл. Christian Barnard), 
-а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

барокомора, -ё ж, барокомора 14.1.1. 



бароница 

бароница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

бароничин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према баро

ница) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Барсел6на (не Барцел6на, шп. Barcelona), 

-е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Барцел6на не него Барсел6на (В.) 

бiрчица, -е ж, инстр. -бм, ген. мн. -йца 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

басамак, -а и бicамак, -а м, мн. -аци, -ака, 

-амцима, (заст., тур. степеник) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
басен = базен (В.) 

басист(а), -е м, мн. басисти, басйста, баси

стима 14.1.1.е. 

Бicк, -а м, мн. Баски, Боска, Баскима, (Клајн 

2009: "Баск, Баски, не Баскијац, Баскијци. При
дев баскијски је рђаво скован (В. -ијски) али му 

нема замене.") 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
баскетбол (не баскит-бол, енгл. basketball), 

-а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
баскијски, -а, -б, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
баскит-бол не него баскетбол (В.) 

басмаuија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијбм, мн. -ије, -йја 3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.1. 
БастИља и уоб. БастИља (фр. Bastille), -е ж, 

инстр. -бм 1.2.1.1.ј.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
бастион, -она м, мн. бастиони, бастиона 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
бата = бато, -е м, дат. бати, ВОК. бато, инстр. ба

тбм, мн. бате, бата и бато, -а м, дат. бату, ак. бата, 

ВОК. бато, инстр. батом, мн. бате, бата 14.1.1.g. 
бilriiк, батiiка м, мн. батаци, батака, батацима 

и бilrак, батка м, мн. баци, бацима и баткови, 

баткбва 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
батачиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -йћii, (према бilriiк и бilrак) 3.1.3.; 14.1.1. 
батерфлiiј, -а м, инстр. -ем, ген. мн. батерфлаја 

15.1.1.a.; 14.1.1.Ь. 
батиНiiШ, -аша м, ВОК. батинашу, инстр. ба

тинашем (не -ом), мн. батинаши, батинаша 

14.1.1. 
батлија = р. бахтлија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, 

инстр. -ијбм, мн. -иј е, йја 5.1.5.; 4.1.; 14.1.1. 
Бilrман не него Бетмен (В.) 

бато = бата (В.) 
Бilrочина, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 

Бачванин 

батргав,-а, -о, одр. батргавй, -а, -б,ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
батрљак, -љка м, мн. батрљци, батрљiiка, ба

тРљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
баl1ушка, -е м, дат. -ки (не -ци), ВОК. баћушка, 

ген. мн. баћушкй и баћушка 11.3.2ј.; 14.1.2.1. 
баук, -а м, вок. бауче, мн. бауци, баука, бау

цима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
баучак, -чка м, мн. баучци, баучака, бауч

цима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Бахама = Бахаме, -е ж, (боље него Баха

ми) 1.2.1.1.h. 
Бахамскii острва, Бахамскйх острва с мн. 

1.2.1.1.h.; 4.2.а; 14.3. 
бахамски, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 15.1.1.а.; 

14.3. 
баханiiлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. 

-ије, -йја, (уоб. у мн.) 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1. 
бахант, -а м, мн. баханти, баханата 4.1.; 

14.1.1.а. 

баханткиња, -е ж, ген. мн. баханткйња 4.1.; 
14.1.2.1.а. 

бахантски, -а, -б, ген. мн. -йх 4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

бахатост (уоб. бахатост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бахеј = бакхеј, -еја м, мн. -еји, -еја 5.1.5.; 4.1.; 

14.1.1.с. 

бахнути р. = бан ути (В.) 

бахсуз р. = баксуз (В.) 
бахсузан р. = баксузан (В.) 
бахсузлук р. = баксузлук (В.) 

бахтлија р. = батлија (В.) 
Бахус = Бакхус = р. заст. Бакх, -а м 1.2.1.1.f.; 

4.1.; 14.1.1. 
бацати, -ам, прил. сад. бацајући 14.5.1.1.(3). 
бацiiЧ, -ача м, ВОК. бацачу, инстр. баца чем (не 

-ом), мн. бацачи, бацача 3.1.3.; 14.1.1. 
бацил (не бакцил), -а м, мн. бацили, бацйла 

и бацил, -ила м, мн. бацИли, бацИла 14.1.1. 
бацити, бацйм и бацити, -йм 14.5.1.1.(4). 
Бiч, Бача м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

3.1.1.; 14.1.1. 
бачва, -е ж, ген. мн. бачава и бачвй 3.1.1.; 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Бачванин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 3.1.1.; 

14.1.1.а. 
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Бачвiiнка 

Бачвiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1а. 
бачвiiр, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ем и -ом, МИ. 

-и, -ара 3.1.1.; 14.1.1. 
БJiчвiiрев и бачвiiров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
бачварија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ОМ, ми. 

-ије, -йја 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бачварство, -а с 3.1.1.; 10.3.; 14.1.3. 
БJiчваст, -а, -о, одр. бачвастй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Бачволд не него Бакволд (в.) 

бачија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ОМ, ми. бачије, 

бачйја 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бачitјiiр, -ара м, вок. бачијаре и бачијару, ии

стр. бачијаром и бачијарем, ми. бачијари, бачи

јара 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.1. 
бачitјiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

3.1.1.; 11.3.2.g.; 14.2.1.Ь. 
бачило, -а с, ми. бачила, бачйла 3.1.1.; 

14.1.3. 
Бачинци, Бачинаца м ми., дат. Бачинцима 

1.2.1.1.h.; 3.1.1.; 6.2.1. 
Бiчкii, -е Ж, дат. Бiiчкој 3.1.1.; 1.2.1.1.h. 
Бiчкii Палiiнка, Бачке Паланке Ж, Бiiчкој 

Паланци 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 11.2.1.(1). 
Бiчкii Топола, Бачке Тополе ж, Бачкој То

поли 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь. 
бiчки, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Бiчко Добро Поље, Бачког(а) Доброг(а) 

Поља с, Бiiчком(е) Добром(е) Пољу 1.2.1.1.h.; 
1.2.1.2.2.а. 

бачкопаланачки, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Бiчко Петрово Село, Бiiчког(а) Петровог(а) 

Села с, Бiiчком(е) Петровом(е) Селу 1.2.1.1.h.; 
1.2.1.2.2.Ь. 

баuа, -е ж, ми. баџе, баџа, баџама 3.4.1.; 
14.1.2.1. 

баца = бацо, -е м, дат. баџи, вок. бiiџо, иистр. 
баџом, ми. баџе, баџа и бацо, -а м, дат. баџу, ак. 

баџа, ВОК. бiiџо, иистр. баџом, ми. баџе, баџа 3.4.1.; 
14.1.1.g. 

баuанак = баџанац (в.) 

баuанац, -нца = баuанак, -нка м, ми. ба

щiнци, бащiнаца, баџанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 
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бдilлац 

бацо = баца (в.) 

баша, -е ж, ми. баше, баша; Бећир-баша, Бе

ћир-баше м 12.2.3.; 14.1.2.1.а. 
Баш-бунiiр, Баш-бунара м, иистр. Баш-бу

наром, (део Травника) 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 

12.2.1.а. 

башибоз(л)ук, -а м, ми. башибоз(л)уци, 

башибоз(л)ука, башибоз(л)уцима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

башибоз(л)учки, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

баш-кнез, баш-кнеза м, вок. баш-кнеже, ми. 

баш-кнёзови, баш-кнёзова, дат. баш-кнёзови

ма, поред баш-кнёжеви, баш-кнежева и баш

кнёжева, дат. баш-кнежевима и баш-кнёжевима 

12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

баштиник, -а м, вок. баштинйче, ми. башти

нйци, баштинйка, баштинйцима ll.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

б8штица и бiштица, -е ж, иистр. -ом, геи. 

ми. -йца и баштitца, -е ж, иистр. -ом, геи. ми. ба

штица 14.1.2.1.Ь. 

баштовiiн, -ана м, ми. баштовани, башто

вана 14.1.1.а. 

баштовВнити, баштовiiнйм, прип. сад. ба

штованећи 14.5.1.1.(4). 
баШТОВiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
башчаршија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Башчаршија, -е Ж (део Сарајева), (ПМС: 

"башчаршuја и баш-чаршuја (главни трг); 

Башчаршuја и Баш-чаршuја (у Сарајеву)") 

1.2.1.1.h.; 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
башчаршијски, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
баш-чауш, баш-чауша м, ми. баш-чауши, 

баш-чауша 3.1.1.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
БJiш-Челик, Баш-Челика м, вок. Баш-Челиче 

1.2.1.1.f.; ll.1.1.a.(I); 12.1.2.; 14.1.1. 
бденије, -а м, цркв. 5.1.5.; 14.1.1.t. 
бдење ек. уп. ијек. бдјење 

бдёти ек. уп. ијек. бдјёти 

бдијење = бдјење (в.) 
бдilлац (не бдiЮц), бдйоца м, ВОК. бдйоче, ии

стр. бдйоцем (не -ом), ми. бдйоци, бдйлаца, бдй

оцима 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 



бдИља 

бдИља, -ё ж, мн. бдиље, бдйља 14.1.2.1. 
бдиоц не него бдiiлац (в.) 

бдјење ијек. (ек. бдење), -а с, инстр. бдU)ењем, 

ген. мн. бдU)ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. = бдије

ње, -а с, инстр. бдијењем, ген. мн. бдијења ијек. 

2.1.1.; 14.1.3. 
бдјети ијек. (ек. бдети), бдијем (не бдим) 

(ек. бдем), прип. сад. бдијући (ек. бдећи) 2.1.2.; 
14.5.1.1.(2). 

бебисirrерка (енгп. baby-sitter) = бејбисirrер
ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

бебица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
бебичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према бебица) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бег ек. уп. ијек. бијег (в.) 

бег, -а м, мн. бёгови (р. бёзи), бёгова 14.1.1. 
бегати не него бежати (в. бјежати) 

беглербег, -а м, мн. беглербегови (р. беглер-

бези), беглербегова 15.1.1.а.; 14.1.1. 
беглук, -а м, мн. беглуци, бёглука, беглуци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
беглучити, -йм, прип. сад. беглучёћи 

14.5.1.1.(4). 
беглучки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Бегова щiмија, Бёгове џамијё ж, (у Сараје

ву) 1.2.1.1ј.; 5.1.5. 
беговица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

беговичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према бего-

вица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бегство не него бекство (в.) 

бегунац ек. уп. ијек. бјегунац 

бегуница ек. уп. ијек. бјегуница 

бегуничин ек. уп. ијек. бјегуничин 

бегунка ек. уп. ијек. бјегунка 

бегунче и бегунче ек. уп. ијек. бјеrунче и 

бјегунче 

беда ек. уп. ијек. биједа 

бедан ек. уп. ијек. биједан 

бединёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2ј.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

бедити ек. уп. ијек. биједити 

бедмингтон не него бедминтон (в.) 

бедминтон = бадминтон (о.) 

безбиједносан 

бедник ек. уп. ијек. биједник 

бедница ек. уп. ијек. бiiједница 

беднички ек. уп. ијек. биједнички 

бедно ек. уп. ијек. бiiједно 

бедрењача, -ё ж, ген. МН. бедрењача, анат. 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
бедро, -а с, МН. бёдра, бёдара и бедара 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
бедуин, -ина м, МН. бедуини, бедуина 

14.1.1.а. 

бедуинка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
беђёње ек. уп. ијек. бијеђење 

бежанија ек. уп. ијек. бјежанија 

бежанијски ек. уп. ијек. бјежанијски 

бежати ек. уп. ијек. бјежати 

беженство, -а с 1О.I.I.с.; 14.1.3. 
беживотан, -т на, -тно, ОДр. бёживотнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.с.; 14.3. 
бежiiлан, -лна, -л но, одр. бежйлнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.с.; 14.3. 
бежичан, -ч на, -ч но, одр. бежичнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.с.; 14.3. 
бежучан, -чна, -ч но, одр. бежучнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.с.; 14.3. 
бежучност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.1.1.с.; 14.1.2.2. 
без, -а м, МН. безови, безова 14.1.1.С. 

безазленост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.I.I.а.; 14.1.2.2. 
безаконик, -а м, МН. безаконйци, безаконйка, 

безаконйцима 1О.I.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
безаконитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.1.1.а.; 14.1.2.2. 
безаконнчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

1О.1.1.а.; 14.3. 
безакоње, -а с, ген. МН. безакоња 1О.1.1.а.; 

14.1.3. 
безбаштиник, -а м, МН. безбаштинйци, без

баштинйка, безбаштинйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
безбедан ек. уп. ијек. безбједан 

безбедносан не него безбедностан (в. без

биједностан) 

безбедност и р. безбедност ек. уп. ијек. без

бједност и р. безбједност 

безбиједносан не него безбиједностан (в.) 
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безбиједностан 

безбиједностан (не безбиједносан) ијек. (ек. 

безбедностан (не безбедносан», -сна, -сно, одр. 

безбиједносни (ек. безбедносни), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
безбједан ијек. (ек. безбедан), -дна, -дно, 

одр. безб(ј)едни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

безбједност и р. безбједност ијек. (ек. без

бедност и р. безбедност), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безбожац и безб6жац = безбожнiiк и без

божнiiк (В.) 

безбожачкii и безбожачкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безбожнiiк и безбожнiiк, -а м, вок. -иче, мн. 

-ици, -ика, -йцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
= безбожац, безбошца м, вок. бёзбошче, инстр. 

безбошцем (не -ом), мн. безбошци, безбожа

ца, безбошцима и безбожац, безб6шца м, вок. 

бёзбошче, инстр. безб6шцем (не -ом), мн. без

б6шци, безб6жаца, безб6шцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 

безбожност и безбожност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безбојност и безб6јност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бёзбiiл = 06. бејзбол (енгл. baseball), -а м, (ПМС: 

"бејзбол (боље него безбол)") 15.1.1.а.; 14.1.1. 
безболност и безболност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безбоштво и безбоштво, -а с, мн. -штва, 

-штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
безбрижност и безбрitжност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безбркост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безброј ност и безброј ност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безвезан, -а, -о, одр. безвезнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
без везё (не безвезё), прил. 14.6. 
безвезё не него без везё (в.) 

безвезност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безвезњiк, -ака м, мн. безвезњаци, безве

зњака, безвезњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
безвёран ек. уп. ијек. безвјёран 
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безводност 

безверац и безверац = безвёрнiiк (в.) 
безверачкii ек. уп. ијек. безвјерачкii 

безвёрје ек. уп. ијек. безвјёрје 

безвёрка = безвёрница (в.) 
безвёрнiiк ек. уп. ијек. безвјёрнiiк 

безвёрница ек. уп. ијек. безвјёрница 

безвёрничкii ек. уп. ијек. безвјёрничкii 

безверство и безверство = безвёрје (в.) 

безвёрство и безверство ек. уп. ијек. безвјёр-

ство и безвјерство 

безветрица ек. уп. ијек. безвјетрица 

безвјёран ијек. (ек. безвёран), -рна, -рно, ОДр. 

безв(ј)ёрни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

безвјерац и безвјерац = безвјёрнiiк (в.) 
безвјерачкii ијек. (ек. безверачкii), -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безвјёрје ијек. (ек. безвёрје) = безвјерство и 

безвјерство ијек. (ек. безверство и безверство), 

-а с 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
безвјёрка = безвјёрница (в.) 
безвјёрнiiк (ек. безвёрнiiк), -а м, ВОК. без

в(ј)ёрниче, инстр. безв(ј)ёрцем (не -ом), МН. 

безв(ј)ёрници, безв(ј)ёрнйка, безв(ј)ёрнйци

ма = безвјерац ијек. (ек. безверац), -ёрца м, ВОК. 

бёзв(ј)ёрче, МН. безв(ј)ёрци, безв(ј)ёраца, без

в(ј)ёрцима и безвјерац ијек. (ек. безверац), -рца 

м, ВОК. бёзв(ј)ёрче, инстр. безв(ј)ерцем (не -ом) 

мн. безв(ј)ерци, безв(ј)ераца, безв(ј)ерцйма 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
безвјёрнiiк = безвјерац (в.) 

безвјёрница ијек. (ек. безвёрница), -ё ж, 

ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -ица = безвјёрка ијек. 

(ек. безвёрка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
безвјёрничкii ијек. (ек. безвёрничкii), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безвјерство и безвјерство = безвјёрје (в.) 

безвјетрица ијек. (ек. безветрица), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
безвлiђе и безвлађе = безвлiшliе и без

влашliе (В.) 

безвлiшliе, -а с, ген. МН. безвлашћii 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.3. 
безводност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



безвољнiiк 

безвољнйк, -а м, мн. безвољници, без вољ

ника, безвољницима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
безвољност и безвОљност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безвредан ек. уп. ијек. бёзвриједан 

безвредност и безвредност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безвременост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безвриједан ијек. (ек. бёзвредан), -дна, -дно, 

одр. бёзвриједни (ек. бёзврёдни), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безвучан, -ч на, -чно, одр. безвучни, -а, -5, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.I.I.a.; 14.3. 
безвучност и безвучност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.а.; 

14.1.2.2. 
безга1iнiiк, -а м, инстр. безглавцем (не -ом), 

мн. безгаћнйци, безгаћнйка, безгаћнйцима 

3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
безглавац, -авца м, мн. безглавци, безглава

ца 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
безглавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безгласност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безграничност и бёзграничност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безгрешан, -шна, -шно, одр. безгрешнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безгрешност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бездймност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бездушнйк, -а м, БОК. бездушнйче, МН. безду

шнйци, бездушника, бездушнйцима 1I.I.I.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
бездушност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беземљiiш, -аша м, вок. бёземљашу, инстр. 

беземљашем (не -ом), мн. беземљаши, беземља

ша 1O.I.I.а.; 14.1.1.Ь. 

безидејан, -јна, -јно, одр. бёзидёјнй, -а, -5, 
ген. мн. -их 5.1.6.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

безидејност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

безлисан 

бёзизгледан, -дна, -дно, одр. бёзизглёдни, -а, 

-5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безизгледност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безизлазност и бёзИЗЛiiЗНОСТ, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безизнiiман, -мна, -мно, одр. безизнймнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безизнимност и безизнимност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безизражiiјан, -јна, -јно, одр. бёзизражiiјнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безизражајност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безименост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безимењiк, -а м, вок. безимењаче, мн. без

имењаци, безимењакii, безимењiiцима и без

имењiiк, -ака М, вок. бёзимењаче, мн. безиме

њаци, безимењака, безимењацима l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

безкаматнii не него бескаматнii (в.) 

бёзкарактеран не него бескарактеран (в.) 

безкарактерност не него бескарактер-

ност (в.) 

безквасан не него бесквасан (в.) 

безквасност не него бесквасност (в.) 

безкичмен не него бескичмен (в.) 

безкичменост не него бескичменост (в.) 

безкичмењiк и безкичмењiiк не него бес-

кичмењiк и бескичмењiк (в.) 

безкичмењаштво не него бескичмења-

штво (в.) 

безкишан не него бескишан (в.) 

безкишност не него бескишност (в.) 

безкласан не него бескласан (в.) 

безкласност не него бескласност (в.) 

бёзконачан не него бесконачан (в.) 

безкорисно не него бескорисно (в.) 

безкорiiстан не него бескорiiстан (в.) 

бёзкрiiјан не него бескрiiјан (в.) 

безкрилац не него бескрилац (в.) 

безку1iнiiк не него беску1iнiiк (в.) 

безку1iница не него беску1iница (в.) 

безкућнйштво не него бескуliнйштво (в.) 

безкуliност не него бескуliност (в.) 

безлисан не него безлистан (в.) 
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безлистан 

безлистан (не безлисан), -сна, -сно, одр. 

безлисни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

безличан, -ч на, -чно, одр. безлични, -а, -б, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безлобан,-бна,-бно,одр. безлобни,-а,-о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.а.; 14.3. 
безлобност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.I.I.а.; 14.1.2.2. 
безљуцан, -цна, -дно, одр. безљудни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безљудност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безмало, прил. 14.6. 
безмеран ек. уп. ијек. безмјеран 

безмерност и безмерност ек. уп. ијек. без-

мјерност и безмјерност 

безмесечан ек. уп. ијек. безмјесечан 

безмилосан не него безмилостан (В.) 

безмилостан (не безмилосан), -сна, -сно, 

одр. безмилосни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
10.2.; 14.3. 

безмјеран ијек. (ек. безмеран), -рна, -рно, 

одр. безм(ј)ёрни, -а, -б, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

безмјерност и безмјерност ијек. (ек. без

мерност и безмерност), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безмјесечан ијек. (ек. безмесечан), -ч на, 

-чно, одр. безмU)есечни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

безмлечан ек. уп. ијек. безмљечан 

безмлечност ек. уп. ијек. безмљечност 

безмљечан ијек. (ек. безмлечан), -ч на, -чно, 

одр. безмљечни (ек. безмлечни), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безмљечност ијек. (ек. безмлечност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

безмозгiш, -аша м, вок. бёзмозгашу, инстр. 

безмозгашем (не -ом), мн. безмозгаши, безмо

згаша 14.1.1. 
бёзмоliност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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безОбразност 

безнадежан и бёзнацежан, -жна, -жно, одр. 

безнадежни и бёзнадёжни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безнадежно и бёзнадежно, прил. 14.6. 
безнiђе, -а с, ген. мн. безнађа 3.3.2.а.; 14.1.3.Ь. 

бёзначiјан, -јна, -јно, одр. бёзначајни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1О.I.I.а.; 14.3. 
бёзначiјнйк, -а м, вок. бёзначајниче, мн. 

бёзначајници, бёзначајника, бёзначајницима 

1О.I.I.а.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бёзначiјнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 1О.I.I.а.; 14.3. 
безначајност, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.I.I.а.; 14.1.2.2. 
безначелан, -лна, -лно, одр. безначелнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безначелност, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безног, -а, -о, одр. безноги, -а, -о, ген. мн. -их 

= безножан, -жна, -жно, одр. безножни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безножан = безног (В.) 
безножац, -шца м, инстр. -ем (не -ом), мн. без

ношци, безножiiца, безношцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.1. 

бёз ббзйра, прил. 14.6. 
безобзирност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бёзоблiчан, -чна, -чно, одр. бёзоблачни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безоблйчан, -ч на, -чно, одр. бёзоблични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безобличност, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безооразан, -зна, -зно, одр. безобразни, -а, 

-б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безобразнiiк, -а м, вок. безооразниче, мн. 

безобразнйци, безобразника, безобразнйцима 

l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
безОбразни ца, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1. 
безобразничкй, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
безОбразно, прил. 14.6. 
безОбразност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



безобраштина 

безобраштина, -е ж, ген. мн. безобраштина 

14.1.2.1. 
безок, -а, -о, одр. безоки, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
беЗОКiiСТ, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бёзолiiван, -вна, -вно, одр. бёзоловни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безопiсан, -сна, -сно, одр. бёзопасни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безошicност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безiк:етнiiст ек. уп. ијек. безiк:јетнiiст 

бёзосеliiјан ек. уп. ијек. безосјеliiјан 

безосеliiјно ек. уп. ијек. бёзосјеliiјно 

безосеliајност ек. уп. ијек. безосјеli8јност 

безiк:јетнiiст ијек. (ек. безiк:етнiiст), -ости 

ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бёзосјеliiјан ијек. (ек. бёзосеliiјан), -јна, -јно, 

одр. бёзосU)ећiiјни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

бёзосјеliiјно ијек. (ек. бёзосеliiјно), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
безосјеliајност ијек. (ек. безосеliајност), -ости 

ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

безотпорност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безочан, -чна, -чно, одр. безочни, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безочник, -а м, ВОК. безочниче, МН. безоч

ници, безочника, безочницима ll.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

безочница, -ё ж, ВОК. -е, инсТр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1. 
безочнички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
безочништво, -а с, МН. безочништава, без

очништава 6.2.2.; 14.1.3. 
безочно, прип. 14.6. 
безочнiiСт, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безш\ртијски не него беспартијски (в.) 

бёзперспективан не него бёсперспекти

ван (в.) 

безпредметнiiст 

безперспективност не него бесперспек-

тивност (в.) 

безплатан не него бесплатан (в.) 

безплатнiiст не него бесплатнiiст (в.) 

безплоднiiст не него бесплодност (в.) 

безповодан не него бесповодан (в.) 

бёзповратан и безповратан не него бёспо-

вратан и бесповратан (в.) 

бёзповратност и безповратнiiст не него 

бёсповратност и бесповратност (в.) 

бёзпоговоран не него бёспоговоран (в.) 

бёзпокiiјан не него бёспокојан (в.) 

безпокојност не него беспокојност (в.) 

безпман не него беспман (в.) 

безполетан не него бесполетан (в.) 

безполетнiiст не него бесполетнiiст (в.) 

безполност и безпОлност не него беспiiл-

ност и беспОлност (в.) 

бёзпомоliан и безпомоliан не него бёспо

моliан и беспомоliан (в.) 

бёзпомоliност И безпомоliност не него бёс-

помоliност и беспомоliност (в.) 

безпорочан не него беспорочан (в.) 

безпорочност не него беспорочност (в.) 

безпослен не него беспослен (в.) 

безпосленост не него беспосленiiст (в.) 

безпослењiк не него беспослењiк (в.) 

безпосличiр не него беспосличiр (в.) 

безпосличiрев и безпосличiров не него 

беспослнчiрев и беспослнчiров (в.) 

безпосличiрка не него беспосличiрка 

(в.) 

безпотребан не него беспотребан (в.) 

безпотребност не него беспотребнiiст (в.) 

бёзпоштедан и безпоштедан не него бёспо-

штедан и беспоштедан (в.) 

бёзпоштедност и безпоштеднiiст не него 

бёспоштеднiiСт и беспоштедност (в.) 

бёзпрiван и безпрiван не него бёспрiван 

и беспрiван (в.) 

безпрiвље не него беспрiвље (в.) 

безправност и безправнiiст не него бес

правност и бесправнiiст (в.) 

безпредметан и безпредметан не него бес

предметан и беспредметан (в.) 

безпредметнiiст и безпредметнiiст не него 

беспредметнiiст и беспредметност (в.) 
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безпрекидан 

безпрекидан и безпрекiЩан не него бес

прекидан и беспрекiЩан (В.) 

безпрекидност и безпрекидност не него 

беспрекидност и беспрекидност (В.) 

безпрекоран и безпрекоран не него бес-

прекоран и беспрекоран (В.) 

безпризиван не него беспризиван (В.) 

безпризивност не него беспризивност (В.) 

безпризоран и безпризоран не него бес-

призора н и беспризоран (В.) 

бi!зпризорнйк и безпризорнйк не него бi!с

призорнйк и беспризорнйк (В.) 

безпринципијёлан не него беспринципи

јёлан (В.) 

безпринципијелност не него беспринци

пијелност (В.) 

безпрitстрасност не него беспрitстрасност 

(В.) 

(В.) 

безпрitстрастан не него беспрitстрастан 

безпутан не него беспутан (В.) 

безпутнiiст не него беспутност (В.) 

безразложно, прип. 14.6. 
безразложност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безрачан, -чна, -чно, одр. безрачни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безрезервнй, -а, -о ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
безрезервно, прип. 14.6. 
безрезервност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безреп, -а, -о, одр. безрепи, -а, -о, ген. мн. -их 

= безрепан, -п на, -пно, одр. безрепни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безрепан = безреп (В.) 

безрепац, -пца м, инстр. -ем (не -ом), мн. без

репци, безрепаца 6.2.1.; 14.1.1. 
безрепiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безречан ек. уп. ијек. безрјечан 

безречно ек. уп. ијек. безрјечно 

безрitзичан, -ч на, -чно, одр. безризични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безрјечан ијек. (ек. безречан), -чна, -чно, 

одр. безрU)ечни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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безуспјешан 

безрјечно ијек. (ек. безречно), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

безрогост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безродност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безрукост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безскрупулозан не него бескрупулозан (В.) 

безскрупулозност не него бескрупуло-

зност (В.) 

безсубјекатскй не него бесубјекатскй (В.) 

без сумње, прип. 14.6. 
безтемёљан не него бестемёљан (В.) 

безтемељност не него бестемељност (В.) 

безтеретан не него бестеретан (В.) 

безтрага не него бестрага (В.) 

безубост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.I.I.а.; 14.1.2.2. 
безув = безух, -а, -о, одр. безуви = безухи, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 4.3.3.; 1О.I.I.а.; 14.3. 
безузрочан, -ч на, -чно, одр. безузрочни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безузрочност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безукусан, -сна, -сно, одр. бёзукусни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
безукусност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безумнйк, -а м, вок. безумниче, мн. безум

ници, безумника, безумницима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

безумннчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

безумност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безусловност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бi!зуспешан и безуспешан ек. уп. ијек. бi!зу

спјешан и безуспјешан 

безуспешност и безуспешност ек. уп. ијек. 

безуспјешност и безуспјешност 

бi!зуспјешан и безуспјешан ијек. (ек. бi!зу

спёшан и безуспешан), -ш на, -шно, одр. бёз

успU)ешни и безуспU)ешни, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



безуспјешност 

безуспјешност и безуспјешност ијек. (ек. 

безуспешност и безуспешност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

безутешан и безУтешан ек. уп. ијек. безутје

шан и безУтјешан 

безутешност и безУтешност ек. уп. ијек. без

утјешност и безУтјешност 

безутјешан и безУтјешан ијек. (ек. безуте

шан и безУтешан), -шна, -шно, одр. бёзутU)е

шнй и безутU)ешнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

безутјешност и безУтјешност ијек. (ек. безу

тешност и безУтешност), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
безух = безув (В.) 
безформан не него бесформан (В.) 

безф6рмност не него бесф6рмност (В.) 

безхлебан не него бесхлебан (В.) 

безхљебан не него бесхљебан (В.) 

безцарйнскй не него бесцарйнскй (В.) 

безцен не него бесцен (В.) 

безцёње не него бесцёње (В.) 

безцјен не него бесцјен (В.) 

безцјење не него бесцјёње (В.) 

бејзбол об. = безбол (В.) 
бејзик не него бејсик (В.) 

бејснк (не бејзнк, енгл. Basic), -а м, рач. 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
бекграунц (енгл. background), -а м, мн. бек

граунди, бекграунда 15.1.1.а.; 14.1.1. 
бекенц не него бекхенц (В.) 

бекетати, бекећём, прил. сад. бекећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
бекријiiш, -аша, вок. бёкријашу, инстр. бе

кријашем (не -ом), мн. бекријаши, бекријаша 

5.1.5.; 14.1.1. 
бекријiiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
бекство ек. уп. ијек. бјекство (В.) 

бекхенц (не бекенц, енгл. backhand), -а м, мн. 
бёкхенди, бёкхёнда, спорт. 4.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 

бёл не него бео (В.) 

белајисати, -ишём, прил. сад. белајишући 

5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 

белетрнст(а) 

Бёла крJijина, Бёлё крајинё ж, Бёлој краји

ни, (ПМС: "Бела Крајина") 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.а.; 
5.1.5. 

беланце ек. уп. ијек. бјеланце 

беланчевина ек. уп. ијек. бјелаичевииа 

Бёлii Палiiнка, Бёлё Паланкё ж, дат. Бёлој 

Паланцй 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.а.; 11.2.1.(1). 
бёла рада, бёлё радё ж, бёлој ради, бот. 

1.2.1.1.е.; 14.1.2.1. 
беласати (се) ек. уп. ијек. бјеласати (се) 

беласкати се ек. уп. ијек. бјеласкати се 

белац ек. уп. ијек. бијелац 

Бёла Црква, Бёлё Црквё ж, Бёлој Цркви 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.а.; 2.1.6. 
белiiш ек. уп. ијек. бјелiiш 

белiiшкй ек. уп. ијек. бјелiiшкй 

Белгијаиац, -нца М, инстр. -ем (не -ОМ),мн. 

Белгијанци, Белгијанаца, Белгијанцима 

1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
Белгијiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Белгијiiнкин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
белгијiiнскй = белгйјскй (В.) 

Белгијаичев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

белгйјскй = белгијiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Белевскii (рус. Белевскаја), Белевскё ж, Бе

левској, (ПМС: "Белевскаја у ном. поред Белев

ска али промена само Белевске, Белевској, Бе

левском, ... ") 1.2.1.1.а.; 14.3.2. 
белег ек. уп. ијек. БИљег 

белега ек. уп. ијек. БИљега 

бележити ек. уп. ијек. БИљежити 

бележнйк ек. уп. ијек. БИљежнйк 

бележница ек. уп. ијек. БИљежница 

бележнйчкй ек. уп. ијек. БИљежнйчкй 

белензук, -а м, мн. белензуци, белензука, бе-

лензуцима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. = белензу

ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ука, уоб. у мн. белензу

цИ М, (тур. наруквица) 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
белензука = белензук (В.) 

белёње не него бељёње (В.) 

белети ек. уп. ијек. бијељети 

белетрист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истим а 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

89 



белетристика 

белетристика, -е ж, дат. -ци 11.1.2.(1); 15.1.1.а.; 
14.1.2.1. 

белетристичiiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
белетристички, -а, -о, ген. мн. -их 3.l.з.; 

4.2.а.; 14.3. 
белешка ек. уп. ијек. бitљешка 

Бели лJiбуд ек. уп. ијек. Бiјели лJiбуд (в.) 

белилац ек. уп. ијек. бјелилац 

белило ек. уп. ијек. бјелило 

беЛЙЈЬа ек. уп. ијек. бјеЛЙЈЬа 

Бели Манастир, Бёлог(а) Манастира м, Бё-

лом(е) Манастиру 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.b. 
белина ек. уп. ијек. бјелина 

белиоц не него белилац (в.) 

белиочев ек. уп. ијек. бјелиочев 

белити ек. уп. ијек. бијелити 

белити се ек. уп. ијек. бијелити се 

белица ек. уп. ијек. бјелица 

белицист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

белкаст ек. уп. ијек. бјелкаст 

бёлкиња ек. уп. ијек. бјелкиња 

белоорад ек. уп. ијек. бјелобрад 

белоорк ек. уп. ијек. бјелоорк 

беловрат ек. уп. ијек. бјеловрат 

белогардејац ек. уп. ијек. бјелогардејац 

белогардёјски ек. уп. ијек. бјелогардёјски 

белогардист(а) = белогардејац (в. бјело-
гардејац) 

белогардистички = белогардёјски (в.) 
белогаliа ек. уп. ијек. бјелогаliа 

белоглав ек. уп. ијек. бјелоглав 

белоглавица ек. уп. ијек. бјелоглавица 

белоглiiвка = белоглавица (в. бјелоглави-
ца) 

на 

белогорица ек. уп. ијек. бјелогорица 

белогорични ек. уп. ијек. бјелогорични 

белограб ек. уп. ијек. бјелограб 

белограбовина ек. уп. ијек. бјелограбови-

белогрив ек. уп. ијек. бјелогрив 

белогрл ек. уп. ијек. бјелогрл 

белогрласт = белогрл (в. бјелогрл) 
белогруд ек. уп. ијек. бјелогруд 

белодан ек. уп. ијек. бјелодан 

белоданост ек. уп. ијек. бјелоданост 
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белушав 

белокож ек. уп. ијек. бјелокож 

белокожан = белокож (в. бјелокож) 
белокожац ек. уп. ијек. бјелокожац 

белокор ек. уп. ијек. бјелокор 

белокораст = белокор (в. бјелокор) 
белокорац ек. уп. ијек. бјелокорац 

белокос ек. уп. ијек. бјелокос 

белокост ек. уп. ијек. бјелокост 

белокостан ек. уп. ијек. бјелокостан 

белокрил ек. уп. ијек. бјелокрил 

белокрилица ек. уп. ијек. бјелокрилица 

белолик ек. уп. ијек. бјелолик 

белоликост ек. уп. ијек. бјелоликост 

белолист ек. уп. ијек. бјелолист 

беломанастирски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
беломорски ек. уп. ијек. бјеломорски 

белоног ек. уп. ијек. бјелоног 

белоња ек. уп. ијек. бијелоња 

белоочница ек. уп. ијек. бјелоочница 

белопаланачки, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

белопёрка ек. уп. ијек. бјелопёрка 

белопут ек. уп. ијек. бјелопут 

белопутан = белопут (в. бјелопут) 

белопутност ек. уп. ијек. бјелопутност 

Белорус ек. уп. ијек. Бјелорус 

Белорусија ек. уп. ијек. Бјелорусија 

бёлоруски ек. уп. ијек. бјёлорускii 

Бёлорускиња ек. уп. ијек. Бјёлорускиња 

белОсветски и белосветскii ек. уп. ијек. бје-

лОсвјетскii и бјелосвјетски 

Белостенец, Белостенца (не Белостене

ца) м, инстр. Белостенцем (не -ом), (СТЈП 2: 
312-336) 1.2.1.1.a. 

Белостенчев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

белоушка ек. уп. ијек. бјелоушка 

бело-црвен ек. уп. ијек. бијело-црвен 

белоцрквански, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
белуља ек. уп. ијек. бјелуља 

белутак ек. уп. ијек. бјелутак 

Белуџистiiн, -ана м 1.2.1.1.ћ.; 3.4.1.; 14.1.1. 
белуша ек. уп. ијек. бјелуша 

белушав и белушав ек. уп. ијек. бјелушав 

и бјелушав 



белушка 

белушка ек. уп. ијек. бјелушка 

белуш(к)аст и белуш(к)аст = белушав и 

белушав (В. бјелушав) 

белчев ек. уп. ијек. бијелчев 

бељење ек. уп. ијек. бијељење 

бембаша = р. бендбаша, -ё ж, инстр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Бемус, -а м 13.4.2.; 14.1.1. 
Бенгiiлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.l.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бендбаша р. = бембаша (В.) 
бенђелук, -а м, мн. бенђелуци, бенђелука, 

бенђелуцима 3.3.2.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бенедиктинац, -нца М, ВОК. бёнедиктйнче, 

инстр. бенедиктинцем (не -ом), мн. бенедик

тинци, бенедиктйнаца, бенедиктинцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

бенедИКТiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.l.а. 

бенедИКТiiНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
бенефiiцијум, -а м, инстр. бенефйцијумом, 

мн. бенефйцијуми, бенефйцијума (и бенефii

цйј, -ија м, инстр. бенефйцијем, мн. бенефйцији, 

бенефйцйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
бензинац, -нца М, инстр. -ем (не -ом), мн. бен

зинци, бензйнаца, бензин цима 6.2.1.; 14.1.1. 
бенiiган, -гна, -гно, одр. бенйгнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бенигност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бенсИлiiх, -аха м, мн. бенсиласи, бенсилаха, 

бенсиласима 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бенuо, -а, мн. бёнџи, бёнџа, муз. 3.4.1.; 14.1.1. 
бео ек. уп. ијек. бйјел 

Београд (не Београд), -а м 2.1.6.; 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
београдскii (не београдскii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
Београђанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

Београђiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бе6њача и беоњача ек. уп. ијек. би6њача и 

биоњача 

беотски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

бери-бери 

Бе6l1анин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 
3.2.2.а.; 14.1.1.а. 

Бе6l1iiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

Беочiiн, Беочина м и Беочiiн, Бёочйна 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Беочинац, -нца М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Беочинци, Беочйнаца, Беочинцима 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.а. 

Беочiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
беочуг ек. уп. ијек. биочуг 

Беране, Бёрана ж мн., лок. Бёранама 1.2.1.1.Ь. 

берiiч, -ача м, вок. бёрачу, инстр. берачем (не 

-ом), мн. берачи, берача 3.1.3.; 14.1.1. 
берачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 

берачицин (не берачичин), -а, -о, ген. мн. 

-йх, (према берачица) 4.2.а.; 14.3. 
берачичин не него берачицин (В.) 

берiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бербер = бербери н (В.) 
Бербер, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
бербери н = бербер, -а м, мн. бербери, бёр-

бёра 14.1.1.а. 

берде, -ета с, мн. бердета, бердета 14.1.3.с. 

бере = беретка (В.) 
берета, -ё ж, мн. берете, берета 15.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
беретка, -ё ж, дат. береци и беретки, ген. мн. 

береткй 10.2.; 11.3.2.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1. = бере, 

-еа м, мн. береи, береа 14.1.1. 
берза, -ё ж, ген. мн. бёрзи 14.1.2.1. 
берзiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
берзијаиац, -нца М, вок. бёрзијанче, инстр. 

берзијанцем (не -ом), мн. берзијанци, берзи

јанаца, берзијанцима 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

берзијiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

бери-бери, бёри-бёрија м, инстр. бёри-бёри

јем, (П 60: "берибёри, -ија; берибёри-болёст"; 
ПМС: "берибери"; Клајн 2009: "берuберu, бе
рuберuја (болест)") 14.1.1. 
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берилац 

берилац (не бериоц), бериоца м, вок. берио

че, инстр. бериоцем (не -ом), мн. бериоци, бери

лаца, бериоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
беРЙllијум, -а м, инстр. берйлијумом (и берii

лiiј, -иј а м, инстр. берйлијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
беРЙllијумскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
бериоц не него берилац (в.) 

берitliет, -а м, ген. мн. берићета 3.2.2.d.; 
14.1.1. 

берitliетан, -тна, -тно, одр. берићетнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.2.2.d.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
берitliетност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беркёлијум, -а м, инстр. беркёлијумом (и бер-

кёлiiј, -иј а М, инстр. беркёлијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
Беркшiјр не него Беркшир (в.) 

беркшiјр не него беркшир (в.) 

беркшiiр (не беркшiјр, енгл. berkshire, раса 
свиња према истоименом граду), -ира м, инстр. 

-ом, мн. беркшири, беркшира 14.1.1.Ь. 

Беркшiiр (не Беркшiјр, енгл. Berkshire), 
-ира м, инстр. -ом, (Клајн 2009: "Беркшајр по
грешно: Berkshire се у Енглеској изговара Барк
шир, у САД Беркшир.") 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Берлинац, -нца М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Берлинци, Берлйнаца, Берлинцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Берлiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Берминrем (енгл. Birmingham), -а м, (Клајн 

2009: "Бермuнlем, боље него Бирмингем.") 
1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Бермуда = Бермуде = Бермуди, Бермуда ж 
мн., (ПМС: "Бермуgе, ж мн. (Бермуда, Бермуда

ма итд.), мање об. Бермуда, Бермуде (јд.), поред 

Бермуgu м мн. (као Балеари и сл.)") 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
бермуде, -а ж мн. 14.l.2.l.b. 
бермудскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
бернардинац, -нца М, инстр. бернардинцем 

(не-ом), мн. бернардинци, бернардйнаца, бер

нардинцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
берсаљер, -ера м, вок. бёрсаљеру, инстр. бер

саљером, мн. берсаљери, берсаљера 14.1.1. 
бес ек. уп. ијек. бијес 
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бесвјесница 

бесавесан не него бесавестан (в.) 

бесавеснiiк ек. уп. ијек. бесавјеснiiк 

бесавесница ек. уп. ијек. бесавјесница 

бесавесност ек. уп. ијек. бесавјесност 

бесавестан ек. уп. ијек. бесавјестан 

бесавјесан не него бесавјестан (в.) 

бесавјеснiiк ијек. (ек. бесавеснiiк), -а м, ВОК. 

бесавU)еснйче, МН. бесавU)еснйци, бесавU)ес

нйка, бесавU)еснйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 1O.1.1.Ь.; 
ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 

бесавјесница ијек. (ек. бесавесница), -е ж, 

ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 
1O.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

бесавјесност ијек. (ек. бесавесност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 

бесавјестан (не бесавјесан) ијек. (ек. бесаве

стан, не бесавесан), -сна, -сно, одр. бесавU)е

сни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
1O.1.1.Ь.; 10.2.; 14.3. 

бесадржiјан, -јна, -јно, ОДр. бёсадржајни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.1.1.Ь.; 14.3. 
бесадржајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 
бесан ек. уп. ијек. бијесан 

бесаност, -ости ж, и нСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; IO.I.I.Ь.; 14.1.2.2. 
бесвесан не него бесвестан (в.) 

бесвеснiiк ек. уп. ијек. бесвјеснiiк 

бесвесница ек. уп. ијек. бесвјесница 

бесвесно ек. уп. ијек. бесвјесно 

бесвесност ек. уп. ијек. бесвјесност 

бес вест ек. уп. ијек. бес вијест 

бесвестан ек. уп. ијек. бесвјестан 

бесвестица ек. уп. ијек. бесвјестица 

бесвијест ијек. (ек. бесвест), -ести ж, ин-

сТр. -ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
1O.1.l.b.; 14.1.2.2. 

бесвјесан не него бесвјестан (в.) 

бесвјеснiiк ијек. (ек. бесвеснiiк), -а м, ВОК. 

бесвU)еснйче, мн. бесвU)еснйци, бесвU)есни

ка, бесвU)есницима 2.1.2.; 2.2.2.; ll.l.l.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

бесвјесница ијек. (ек. бесвесница), -е ж, ВОК. 

-е, инстр. -ом, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; IO.I.I.Ь.; 
14.1.2.1. 



бесвјесно 

бесвјесно ијек. (ек. бесвесно), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 1O.1.1.Ь. 

бесвјесност ијек. (ек. бесвесност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 

бесвјестан (не бесвјесан) ијек. (ек. бесвестан 

(не бесвесан», -сна, -сно, одр. бесвU)еснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.1.1.Ь.; 
10.2.; 14.3. 

бесвјестнца ијек. (ек. бесвестнца), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йцИ 2.1.2.; 2.2.2.; 1O.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
беседа ек. уп. ијек. бесједа 

беседнтн ек. уп. ијек. бесједнтн 

беседнца ек. уп. ијек. бесједнца 

беседнйк: ек. уп. ијек. бесједнйк: 

беседннца ек. уп. ијек. бесједннца 

беседнйчк:й ек. уп. ијек. бесјеДНЙЧК:ii 

беседнйштво ек. уп. ијек. бесједНiiШТВО 

бесеђёње ек. уп. ијек. бесјеђёње 

бесемен ек. уп. ијек. бесјемен 

бесеменнца ек. уп. ијек. бесјеменнца 

бесеменост ек. уп. ијек. бесјеменост 

бесiiлан, -лна, -лно, одр. бесйлнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.I.1.Ь.; 14.3. 
бесједа ијек. (ек. беседа), -ё ж, мн. бесU)еде, 

бёсU)ёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бесједнтн ијек. (ек. беседнтн), -йм, прил. сад. 

бесU)едёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
бесједнца ијек. (ек. беседнца), -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бесједнйк: ијек. (ек. бесеДНiiК:), -а м, вок. бе

сU)еднйче, мн. бесU)еднйци, бесU)едника, бе

сU)едницима 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.I.1.а.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

бесједннца ијек. (ек. беседннца), -ё ж, вок. 

бесU)еднице, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1. 

бесједнйчк:и ијек. (ек. беседнйчк:и), прил. 

2.1.2.; 2.2.2. 
бесједНiiЧК:ii ијек. (ек. беседнiiчк:ii), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бесједнйштво ијек. (ек. беседнiiштво), -а 

с, мн. бесU)еднйштва, бесU)еднйштава 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.; 14.1.3.d. 

бесјеђёње ијек. (ек. бесеђёње), -а с, ген. мн. 

бесU)еђёња 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 14.1.3.Ь. 

беск:ласан 

бесјемен ијек. (ек. бесемен), -а, -о, одр. бесU)е

менй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
1O.1.1.Ь.; 14.3. 

бесјеменица ијек. (ек. бесеменица), -ё ж, 

инстр. -ом, ген. мн. -йцИ 2.1.2.; 2.2.2.; 1O.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

бесјеменост ијек. (ек. бесеменост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 

беск:аматнii (не бёзк:аматни), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бёск:арак:тёран (не бёзк:аратёран), -рна, 

-рно, одр. бёскарактернй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беск:арак:терност (не безк:арак:терност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

беск:васан (не безк:васан), -сна, -сно, одр. 

бесквасни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
беск:васност (не безк:васност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беск:елетан, -тна, -тно, одр. бескелетни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.I.I.b.; 14.3. 
беск:ичмен (не безк:ичмен), -а, -о, одр. бес

кичмени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беск:нчменост (не безк:ичменост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беск:нчмењiк: (не безк:ичмењiк:), -а м, мн. 

бескичмењаци, бескичмењака, бескичмењаци

ма и беск:ичмењiк: (не безк:ичмењiк:), -ака м, 

мн. бескичмењаци, бескичмењака, бескичме

њацима 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
беск:ичмењаштво (не безк:ичмењаштво), 

-а с 8.1.2.1.; 14.1.3. 
беск:ишан (не безк:ишан), -шна, -шно, одр. 

бескишнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

беск:ншност (не безк:ишност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беск:ласан (не безк:ласан), -сна, -сно, одр. 

бескласнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 

93 



бескласност 

бескласност (не безкласност), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бескомпромисан и бескомпромисаи (не 

безкомпромисан и безкомпромисан), -сна, 

-сно, одр. бёскомпромисни И бескомпромисни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бесконачан и бесконачан (не безконачаи и 

безконачан), -чна, -ч но, одр. бёсконачни и бес

коначни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

бесконачност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бесконтактнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
бесконфликтнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бесконфликтност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бескорисно и бескорисно (не безкорисно 

и безкорисно), прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
бескорисност и бескорисност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бескорйстан (не безкорйсан), -сна, -сно, 

одр. бёскорисни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 10.2.; 14.3. 

бескрај и бескрај, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -аја 8.1.2.1.; 14.1.1. 
бескрајан и бескрајан (не безкрајан и без

крајан), -јна, -јно, одр. бёскрајни и бескрајни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бескрајност и бескрајност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бескрван и бескрван, -вна, -вно, одр. бёскрв

ни И бескрвни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бескрвност и бескрвност, -ости Ж, ИНСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бескречан, -чна, -чно, одр. бескречни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беСКРЙJIан, -лна, -лно, одр. бескрилни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бескрилац (не безкрилац), -лца м, инстр. -ем 

(не-ом), мн. бескрилци, бескрилiiца, бескрил

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
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бесмртност 

бескрован, -вна, -вно, одр. бескровни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бескрупулозан (не безкрупулозан), -зна, 

-зно, одр. бёскрупулозни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 1О.1.1.Ь.; 14.3. 
бескрупул6зност (не безкрупул6зност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
1О.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 

бескућнйк (не безкуliнйк), -а м, ВОК. бескућ

ниче, мн. бескућници,бескућника, бескућни

цима 8.1.2.1.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бескуliница (не безкуliница), -ё ж, ВОК. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -и ца 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
бескуliнйштво (не безкуliнйштво), -а с, мн. 

бескућништва, бескућништава 8.1.2.1.; 14.1.3. 
бескуliност (не безкуliност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бесловесан и бесловесан, -сна, -сно, одр. бё

словесни и бесловесни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 1О.1.1.Ь.; 14.3. 

бесловеснйк и бесловеснйк, -а м, ВОК. -йче, 

мн. -ици, -ика, -йцима 1О.1.1.Ь.; 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
бесловесница и бесловесница, -ё ж, ВОК. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -и ца 1О.1.1.Ь.; 14.l.2.l.b. 
бесловеснйчкй и бесловеснйчкй, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 1О.1.1.Ь.; 14.3. 
бесловесност и бесловесност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.1.1.Ь.; 

14.1.2.2. 
бесмйсао, бёсмисла м 7.1.1.; 1O.l.1.b.; 14.1.1. 
бесмислен, -а, -о, одр. бесмисленй, -а, -о, ген. 

мн. -йх, комп. бесмисленијй, нiiјбесмисленији 

4.2.а.; 10.1.1.Ь.; 14.3. 
бесмисленост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 
бесмртан, -тна, -тно, одр. бесмртнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; lO.1.1.Ь.; 14.3. 
бесмртнйк, -а м, ВОК. бесмртнйче, МИ. бе

смртнйци, бесмртнйка, бесмртницима lO.1.1.Ь.; 

1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бесмртница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца lO.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

бесмртннчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
lO.1.1.Ь.; 14.3. 

бесмртност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1О.I.I.Ь.; 14.1.2.2. 



беснiiжан 

беснiiжан, -жна, -жно, одр. беснажнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; lO.1.1.Ь.; 14.3. 
беснёжан н бёснёжан ек. уп. нјек. бёсније

жан и бесњежан 

беснетн ек. уп. ијек. бјесњети 

бёсннјежан и бесњежан ијек. (ек. беснёжан 

и бёснёжан), -жна, -жно, ОДр. бёснијежнй и бё

сњежнй (ек. беснёжнй и бёснёжнй), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; lO.I.I.Ь.; 14.3. 
беснiiк ек. уп. нјек. бйјеснйк 

бесннло ек. уп. ијек. бјеснило 

бесннтн не него беснетн (В.) 

бесноliа ек. уп. нјек. бјесноliа 

беснуља ек. уп. нјек. бјеснуља 

бесомучан ек. уп. ијек. бјесомучан 

бесомучнiiк ек. уп. ијек. бјесомучнйк 

бесомучннца ек. уп. ијек. бјесомучннца 

бесомучност ек. уп. ијек. бјесомучност 

бесочан, -чна, -ч но, ОДр. бесочнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; lO.I.1.Ь.; 14.3. 
бесочност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; lO.I.I.Ь.; 14.1.2.2. 
беспаметан, -тна, -тно, одр. беспаметнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беспартйјскii (не безпартйјскii, беспар

тйскii), -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

беспартiiскii не него беспартйјскй (В.) 

бёсперспектйван (не бёзперспектйван), 

-вна, -вно, одр. бёсперспектйвнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бесперспективност (не безперспектив

ност), -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бесплатан (не безплатан), -тна, -ТНО, одр. 

бесплатнй, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
бесплатност (не безплатност), -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бесплодност (не безплодност), -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бесповодан (не безповодан), -дна, -дно, 

одр. бесповоднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

беспосленост 

бёсповратан и бесповратан (не бёзповра

тан и безповратан), -тна, -тно, ОДр. бёсповрат

нй и бесповратни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бёсповратност и бесповратност (не бёз

повратност и безповратност), -ости Ж, ннСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бёспоговоран (не бёзпоговоран), -рна, -рно, 

ОДр. бёспоговорнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бёспокојан (не бёзпокојан), -јна, -јно, одр. 

бёспокојнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
lO.I.I.Ь.; 14.3. 

беспок6јност (не безпок6јност), -ости Ж, 

ИнСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; lO.I.I.b.; 
14.1.2.2. 

беспблан (не безпблан), -лна, -лно, одр. бес

полнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

бесп6летан (не безп6летан), -тна, -тно, 

ОДр. бесполетнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бесп6летност (не безполетност), -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бесполност и бесп6лност (не безполност 

и безп6лност), -ости Ж, и нСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспомоliан и бёспомоliан (не безпомоliан 

и безпомоliан), -ћна, -ћно, ОДр. беспомоћнй 

и бёспомоћнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

беспомоliност н беспомоliност (не безпо

MoliHOCT и безпомоliност), -ости Ж, ИнСТр. -ости 
И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

беспорочан (не безпорочан), -чна, -ЧНО, 

ОДр. беспорочни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

беспорочност (не безпорочност), -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беспослен и беспОслен (не безпослен и без

пОСлен), -а, -о, одр. беспосленй и беспосленй, 

-а, -о, ген. мн.-Йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беспосленост (не безпосленост), -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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беспослеЊiiк 

беспослењiiк = беспосличiiр (в.) 
беспосличiiр (не безпосличiiр), -а м, вок. -е 

и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара = беспослењiiк 

(не безпослењiiк), -а м, вок. беспослењаче, мн. 

беспослењаци, беспослењака, беспослењацима 

3.1.3.; 8.1.2.1.; lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
беспосличiiрев и беспосличiiров (не безпо

сличiiрев и безпосличiiров), -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беспосличарити, беспосличарйм, прил. сад. 

беспосличарећи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
беспосличiiрка (не безпосличiiрка), -е ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 8.1.2.1.; 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

беспосличити, -йм, прил. сад. беспосличећи 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
бес потребан (не безпотребан), -бна, -бно, 

одр. беспотребнй, -а, -5, геи. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

беспотребност (не безпотребност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беспоштёдан и беспоштедан (не безпо

штёдан и безпоштедан), -дна, -дно, одр. бёс

поштеднй и беспоштеднй, -а, -5, ген. мн. -йх 
6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

беспоштёдност и беспоштёдност (не без

поштёдност и безпоwтёдност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспрiiван и беспрiiван (не безпрiiван и 

безпрiiван), -вна, -вно, одр. бёсправнй и бес

правнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

беспрiiвље (не безпрiiвље), -а с 8.1.2.1.; 
14.1.3.Ь. 

бесправност и бесправност (не безпрiiв

ност и безправност), -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспредметан и беспредметан (не без

предметан и безпредметан), -тна, -тно, одр. 

беспредметнй и беспредметнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
беспредметност и беспредметност (не 

безпредметност и безпредметност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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беспринципијелан 

беспрекидан и беспрекiЩан (не безпре

кидан и безпрекiЩан), -дна, -дно, одр. беспре

киднй и бёспрекйднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

беспрекидност и беспрекitдност (не без

прекид ност и безпрекitдност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспрекоран и беспрекоран ек. уп. ијек. бес

прнјекоран и беспрекоран 

беспрекорност и беспрекорност ек. уп. ијек. 

беспријекорност 

беспрitзнван (не безпрitзнван), -а, -о, одр. 

беспризивнй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

беспрitзивност (не безпрitзивност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

беспризоран и беспрitзоран (не безпри

зоран и безпрitзоран), -рна, -рно, одр. бёспри

зорнй и беспризорнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

беспризорнiiк и беспрitзорнiiк (не безпри

зорнiiк и безпрitзорнiiк), -а м, вок. -йче, мн. 

-йци, -йка, -йцима 8.1.2.1.; 1I.I.I.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

беспријекоран и беспрекоран (не безпри

јекоран) ијек. (ек. беспрекоран и беспрекоран 

(не безпрекоран и бёзпрекоран», -рна, -рно, 

одр. беспријекорнй ијек. (ек. беспрек5рнй и бёс

прекорнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

беспријекорност ијек. (ек. беспрекорност и 

беспрекорност) -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспрitмеран ек. уп. ијек. беспрitмјеран 

беспрitмерност ек. уп. ијек. беспримјер

ност 

беспрitмјеран ијек. (ек. беспрitмеран), -рна, 

-рно, ОДр. беспримU)ернй, -а, -5, ген. МН. -йх 
2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

беспрitмјерност ијек. (ек. беспримерност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бёспринципијёлан (не бёзпринципијёлан), 

-лна, -лно, одр. бёспринципијелнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 



беспринципијелност 

беспринципијелност (не безпринципи

јелност), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
беспристрасиост (не безпристрасиост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

беспристрастаи (не безпристрастан), -сна, 

-сно, одр. беспристраснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 10.2.; 14.3. 

беспутан (не безпутан), -тна, -тно, одр. бес

путнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

беспутиост (не безпутност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бесрамаи, -м на, -м но, одр. бесрiiмнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.I.I.b.; 14.3. 
бесрамнйк, -а м, вок. бесрiiмниче, мн. бе

срiiмнйци, бесрiiмнйкii, бесрiiмнйцима 1O.I.I.b.; 
11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

бесрамница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йцii 1O.I.I.b.; 14.1.2.1.Ь. 
бесрамнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

1O.I.I.b.; 14.3. 
бесрамиост и бесрамност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.b.; 
14.1.2.2. 

бестелесан и бестелесан ек. уп. ијек. бестје

лесан и бестјелесан 

бестелеснiiст и бестелеснiiст ек. уп. ијек. бес

тјелесност и бестјелесност 

бестемёљан (не безтемёљан), -љна, -љно, 

одр. бестемёљнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бестемељност (не безтемељност), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бестеретан (не безтеретан), -тна, -тно, 

одр. бестеретнй, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бестiЩан и бестiЩан, -дна, -дно, одр. бёстйд

нй И бестйднй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
1O.I.I.b.; 14.3. 

бестйднйк, -а м, ВОК. бестйднйче, мн. бе

стйдници, бестйдникii, бестйднйцима 1O.I.I.b.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

бестйдница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

бестйдницii IO.l.l.b.; 14.1.2.1.Ь. 

бесхљебица 

бестiiднйчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
1O.I.I.b.; 14.3. 

бестйдност и бестидност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.b.; 
14.1.2.2. 

бестија = бештија (в.) 

бестијалан, -лна, -лно, одр. бёстијалнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бестијалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бестијаријум, -а м, инстр. бестијiiријумом 

(и бестијарiiј, -ија м, инстр. бестијiiријем) 5.1.5.; 
14.1.1. 

бестјелесан и бестјелесан ијек. (ек. бестеле

сан и бестелесан), -сна, -сно, одр. бёстU)елеснй 

и бестU)елеснй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

бестјелесно и бестјелесно ијек. (ек. бесте

лесно и бестелесно), ПРИЛ. 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.6. 

бестјелесност и бестјелесност ијек. (ек. 

бестелесност и бестелесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бестрага (не безтрага), ПРИЛ. 1O.I.I.b. 
бестрастан, -сна, -сно, ОДр. бестраснй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1O.I.I.b.; 10.2.; 14.3. 
бестселер, -а м, инстр. -ом, МН. -и, -ёра 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
бесубјекатскii (не безсубјекатскii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 1O.I.I.b.; 14.3. 
бесформан (не безформан), -мна, -м но, 

одр. бёсформнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

бесформност (не безформност), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бесхлебан ек. уп. ијек. бесхљебан 

бесхлебица ек. уп. ијек. бесхљебица 

бесхлебовић ек. уп. ијек. бесхљебовиli 

бесхљебан (не безхљебан) ијек. (ек. бесхле-

бан (не безхлебан)), -бна, -бно, ОДр. бесхљебнй 

(ек. бесхлебнй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

бесхљебица ијек. (ек. бесхлебица), -ё ж, ин

стр. -ом 2.1.2.; 2.2.2.; 4.1.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1. 
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бесхљебовиli 

бесхљебовиli ијек. (ек. бесхлебовиli), -а м, 
вок. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 

бесцарiiнскii (не безцарiiнскii), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бесцветан ек. уп. ијек. бесцвјетан 

бесцветница ек. уп. ијек. бесцвјетница 

бесцвјетан ијек. (ек. бесцветан), -тна, -тно, 

одр. бесцвU)етнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

бесцвјетница ијек. (ек. бесцветница), -ё 

ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

бес цен ек. уп. ијек. бесцјен 

бесцёње ек. уп. ијек. бесцијење 

бесцијење (не безцијење) ијек. (ек. бесцёње 

(не безцёње», -а с 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
беСЦЙЈЬан, -љна, -љно, одр. бесцйљнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бесциљност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бесцјен (не безцјен) ијек. (ек. бесцен (не без

цен», -а, -о, одр. бесцU)енй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бетернiiк, -а м, мн. бетернйци, бетернйка, 

бетернйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Бётмен (не Бiтман), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Бетовен (нем. Beethoven), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
бетонара, -ё ж, ген. мн. бетонара 14.1.2.1.Ь. 

бетонирац, -рца м, вок. бётонйрче, инстр. бе

тонирцем (не -ом), мн. бетонирци, бетонйраца, 

бетонирцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
беliiр, -ара м, вок. бёћiiре и бёћiiру, инстр. 

беМром и беМрем, мн. беМри, беМра 3.2.1.; 
14.1.1. 

беliарац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. бећар

ци, бећiiраца, беМрцима 3.2.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
беliарев и беliаров, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
беliВрисатн (се) = беliарити (се) (В.) 

беliiрнти (се), бећiiрйм (се), прил. сад. беМ

рећн (се) 3.2.1.; 14.5.1.1.(4) = беliарисати (се), 

-ишём (се), прил. сад. бећаришући (се) 3.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 
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бешчасница 

беliiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

3.2.1.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
беliарлук, -а м, мн. бећарлуци, бећарлука, 

бећарлуцима 3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
беут = бехут (В.) 

бехут = беут, -ута М, мн. -ути, -ута 4.1.; 
14.1.1. 

Беч, Беча м, инстр. Бечом 1.2.1.1.h.; 9.1.1.; 
14.1.1. 

Бечанин р. = Бечлнја (В.) 
Бечiнка р. = Бечлiiјка (В.) 
Бечёј, Бечеја м, и нстр. -ом 1.2.1.1.h.; 9.1.1.; 

14.1.1. 
Бечејац, Бечејца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Бе

чејци, Бечејаца и Бечејац, Бечёјца м, мн. Бечёј

ци, Бечејаца 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
бечити (се), бёчйм (се), прил. сад. бечёћи (се) 

3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
Бечлнја, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. Беч

лије, Бёчлйја, Бечлијама 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
= р. Бечанин, -а м, мн. -ани, -ана 14.1.1.а. 

Бечлiiјка = р. Бечiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
беџ, беџа м, инстр. беџом, мн. беџеви, беџёва 

15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

бешнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. бешйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Бешка, -ё ж, дат. Бёшки (не -ци), 1.2.1.1.h.; 

11.3.2.е.; 14.1.2.1. 
бештија, -ё ж, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. бештије, бёштйја = бестија, -ё ж 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

бешуман, -мна, -мно, одр. бёшумнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; lO.I.1.d.; 14.3. 
бешумнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; lO.1.1.d.; 14.1.2.2. 
Бешчанин, -а м, мн. -ани, -ана, (према Бе

шка) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Бешчiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй, (према 

Бешка) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бешчасан не него бешчастан (В.) 

бешчаснiiк, -а м, вок. бешчаснйче, мн. беш

часнйци, бешчаснйка, бешчаснйцима 8.2.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

бешчасннца, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 



бешчастан 

бешчастан (не бешчасан), -сна, -ено, одр. 

бешчасни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 
10.2.; 14.3. 

бешчашliе и бешчашliе, -а с, ген. мн. -ашћа 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
бешчедан, -дна, -дно, одр. бешчедни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
бешчедност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бешчовечан и бешчовечан ек. уп. ијек. беш

човјечан и бешчовјечан 

бешчовјечан и бешчовјечан ијек. (ек. беш

човечан и бешчовечан), -чна, -чно, одр. беш

човU)ечни и бёшчовU)ечни, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
бешчулан, -лна, -лно, одр. бешчулни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
бешчулност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
биандрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
биатлон (не бијатлон), -а м, спорт. 5.2. 
биберача, -е ж, ген. МН. биберача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
биберник, -а м, МН. биберници, биберника, 

биберницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
биберњача, -е ж, ген. МН. биберњача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
Би-Би-Си (енгл. скр.ВВС), -иј а м, (Клајн 2009: 

"ВВС по могућству треба писати латиницом, 

као енгл. скраћеницу (у падежима: ВВС-ја, ВВС

-ју итд.) или према изговору Би-Би-Си, Би-Би-

-Сија итд. Исто важи и за називе америчких те-

левизијских мрежа NBC (ЕН-Би-Си), CNN (Си
-Ен-Ен) итд."). 

Бitблија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1ј.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
бitблйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
библиотека, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ка 5.2.3.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
библиотекар, -ара м, ВОК. бйблиотекаре и 

бйблиотекару, ннстр. библиотекаром и библи

отекарем, МН. библиотекари, библиотекара 

5.2.3.; 14.1.1. 
библиотекарев и библиотекаров, -а, -о, ген. 

МН. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

биједити 

библиотекарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -кй 5.2.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
библиотекаркйн, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
библиотёчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
библист(а), -е м, МН. библисти, бйблиста, би

блистима = библitцист(а), -е м, МН. -и, -иста, 

-истима 14.1.1.е. 

библистика = библицистика, -е ж, дат. -ци 
11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

библицист(а) = библист(а) (в.) 

библицистика = библистика (в.) 
бивак, -ака м, МН. биваци, бивака, бивацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
бitволскй = бitвољй, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
бивољii = биволскii (в.) 
бitвствен, -а, -о, ОДр. бивствени, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
бitвство (не бitство), -а с, МН. бивства, бив

става 6.2.2.; 14.1.3. 
бнвствовати, бивству јем, ПРИЛ. сад. бив

ствујући 14.5.1.1.(2). 
бигамист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

бitгот(а), -е м, МН. биготи, бйгота, биготима 

и биготе, бйгота, биготама 14.1.1.f. 
бitдё, -еа м, МН. бидеи, бидеа 5.1.6.; 14.1.1. 
бизарност, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бизннсмен, -а м, ген. МН. бизнисмена 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
бitзнисмёнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2ј.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

бitјатлон не него бitатлон (в.) 

бијег ијек. (ек. бег) -а м, дат. бијегу (ек. бегу), 

МН. БU)ёгови, БU)ёгова 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
биједа ијек. (ек. беда), -е ж, ВОК. бйједо (ек. 

бедо), инстр. биједом (ек. бедом) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.1. 

биједан ијек. (ек. бедан), -дна, -дно, одр. бй

једни (ек. бедни), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

биједити нјек. (ек. бедити), бйједим (ек. бе

дим), ПРИЛ. сад. биједећи (ек. бедећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

99 



биједнiiк 

биједнiiк ијек. (ек. бёднiiк), -а м, вок. бйједни

че (ек. бедниче), мн. бйједници, бйједника, бй

једницима (ек. бедници, бедника, бедницима) 

2.1.1.; 2.2.1.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
биједннца нјек. (ек. бёдница), -е ж, вок. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
биједннчкii нјек. (ек. бёдннчкii), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
биједно ијек. (ек. бёдно), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
бнјеl)ење нјек. (ек. беl)ёње), -а с, ген. мн. бије

ђења (ек. беђења) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 14.1.3. 
бијел, бијела, бијело нјек. (ек. бео (не бёл), бе

ла, бело), одр. бйјели (ек. бели), -а, -о; комп. БU)ё

љи, најБU)ёљи 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
Бијелii Стнјена, Бйјеле Стијене ж, Бйјелој 

Стијени 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь. 

бнјелац ијек. (ек. белац), -лца м, вок. бйјелче 

(ек. белче), инстр. бијелцем (ек. белцем, не -ом), 

мн. бијелци, бйјелаца, бијелцима (ек. белци, бе

лаца, белцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

бнјелење не него бнјељёње (в.) 

Бијели л8буд ијек. (ек. Бёли лiбуд), Бйје

лог(а) лабуда (ек. БSлог(а) лабуда) м, Бйјелом(е) 

лабуду (ек. Белом(е) лабуду), (из балета Лабу

gовојезеро) 2.1.1.; 2.2.1.; 1.2.1.1.С. 
бнјелнтн се ијек. (ек. белитн се), бијелим се 

(ек. белiiм се), прип. сад. бијелећи се ијек. (ек. бе

лећи се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
бнјелитн ијек. (ек. белити), бйјелим ијек. (ек. 

бёлiiм), прип. сад. бијелећи (ек. белећи) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

бијелоња ијек. (ек. белоња), -е м, ген. мн. би

јелоња (ек. белоња) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1. 
Бијело поље, Бйјелог(а) поља с, Бйјелом(е) 

пољу (поље) 2.1.1.; 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь. 
Бијело Поље, Бијелог(а) Поља с, Бијелом(е) 

Пољу, (град) 2.1.1.; 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь. 
бијело-црвен ијек. (ек. бело-црвен), -а, -о, 

одр. бијело-цРвени (ек. бело-цРвени), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
бнјелчев ијек. (ек. белчев), -а, -о, одр. бијел

чеви (ек. белчеви), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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бнлансitратн 

бнјељёње (не бнјелење) ијек. (ек. бељёње, 

не белёње), -а с, ген. мн. бијељења (ек. бељења) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
бијељетн ијек. (ек. белетн), бијелим ијек. (ек. 

белiiм), прип. сад. бијелећи (ек. белёћи), прид. рад. 

бијелио, бијељела, бијељело (ек. белео, белела, 

белело) 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Бијељнна (не Бјёљнна), -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.2.1. 
Бијељiiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бнјенале, -а с, ген. мн. бијен8ла 5.1.5.; 14.1.3. 
бијенiiлнii, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
бијес ијек. (ек. бёс), -а м, мн. бйјеси, бијеса, 

бйјесима (ек. беси, беса, бесима) и БU)ёсови, 

БU)ёсова, БU)ёсовима 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 
14.1.1.С. 

бијесан ијек. (ек. бесан), -сна, -сно, одр. бије

снй (ек. беснй), -а, -о, ген. мн. -их, комп. б(ј)ёшњй, 

најБU)ешњй 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бијеснiiк ијек. (ек. бёснiiк) -а м, мн. бйјеснй

ци, бйјеснйка, бйјеснйцима (ек. бесници, беснй

ка, беснйцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
би к, бика М, мн. бикови, бикова и бик, бика 

М, мн. бикови, бикова 14.1.1.С. 

бйкефiiлан, -лна, -лно, одр. бйкефални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Бикitни (уоб. Бикини), -ија м 1.2.1.1.ћ.; 

1.2.1.0. 
бикitни (уоб. бикини), -иј а м, инстр. -ијем, 

мн. -иј и, -ија, (врста купаћег костима) 1.2.1.0.; 
5.1.5.; 14.1.1.С. 

бйконвексан, -сна, -сно, одр. бйконвекснй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бйконКiiван, -вна, -вно, одр. бйконкавни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
билабијiiл, -зла м, мн. билабиј8ли, билаби

ј8ла 5.1.5.; 14.1.1. 
бйлабијiiлан, -лна, -лно, одр. бйлабијални, 

-а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
БИланс, -а м, мн. биланси, биланса 6.3.; 

14.1.1. 
билаисitрати,билансйрам,3.п.мн.билансИ

рају, прип. сад. билансирајући 14.5.1.1.(3). 



билансист(а) 

билансист(а), -ё М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

бilЛдёр = боди-билдёр (В.) 

билдёрка = боди-билдёрка (В.) 

бйлдовати, -ујём, прип. сад. билдујући 

14.5.1.1.(2). 
бilлёт, -ета М, МН. билети, билета, билетима 

15.1.1.а.; 14.1.1. = билета, -етё ж, МН. билете, би

лета, билетама 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
билета = бilлёт (В.) 

билетiiр, -ара М, вок. билетаре и билетару, 

инстр. билетаром и билетарем, МН. билетари, 

билетара 14.1.1. 
билетiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
Бilлёliа, -ё ж, дат. Билёћи, инстр. Билећом 

(не Бilлёliе, -а с, дат. Билёћу, инстр. Билёћем) 

1.2.1.1.Ь. 

Билеliанин, -а М, МН. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.а. 

Билеliiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Бilлёliе не него Бilлёliа (В.) 

бilлёliкii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; \О.3.а.; 

14.3. 
билијiр, -ара М, МН. билијари, билијара 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
билијiрда, -ё ж, ген. мн. билијарди (и р. би

лијарда) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
билијарист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
билијiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
билијiiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
бilлина, -ё ж, МН. бйлине, БИлина 14.1.2.1. 
билингвист(а), -ё М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

билиiiн, -она м, МН. билиони, билиона 5.2.3.; 
14.1.1. 

БИЛИОНИТii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бйло, -а с, ген. МН. била, бйла 14.1.3. 
било какав, БЙJIО каква, БЙJIО какво 12.3.3. 
било ко, БЙJIО кога 12.3.3.; 14.2. 
било којй, БЙJIО којёг(а) 12.3.3.; 14.2. 

Биоград 

било колики, БЙJIО колика, БЙJIО колико 

12.3.3. 
било шта, БЙJIО чега 12.3.3. 
Бilљiрда, -ё ж, (здање на Цетињу) 1.2.1.1ј.; 

14.1.2.1. 
биљарити, бйљарим, прип. сад. биљарёћи 

14.5.1.1.(4). 
бilљег (не бјељег) ијек. (ек. белег), -а М, мн. 

бйљези, биљёга, биљезима (ек. белези, бёлёга, 

белезима) 2.1.5.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. = БИљега 
(не бјељега) ијек. (ек. белега), -ё ж, мн. биљеге, 

биљёга, биљегама (ек. белеге, бёлёга, белегама) 

2.1.5.1.3.; 14.1.2.1. 
бilљега = бilљег (В.) 
бilљежити ијек. (ек. бележити), -им, прип. сад. 

биљежёћи (ек. бележёћи) 2.1.5.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
бilљежнiiк ијек. (ек. бележнiiк), -а м, вок. би

љежниче (ек. бележниче), мн. бйљежници, би

љежника, биљежнiiцима (ек. бележници, бе

лежника, бележницима) 2.1.5.1.3.; 1I.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

бilљежница ијек. (ек. бележница), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 2.1.5.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
бilљежничкii ијек. (ек. бележнйчкй), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.5.1.3.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бilљешка ијек. (ек. белешка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. биљежака (ек. бележака) 2.1.5.1.3.; 6.2.2.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

биљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. БИљака и биљки 

6.2.2.; 11.2.1.(\); 14.1.2.1.Ь. 
бинокл, -а м, мн. бинокли, бинокла 14.1.1. 
биНiiмијум, -а м, инстр. биномијумом (и би

нiiмйј, -ија м, инстр. биномијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
бинiiмнii = бitнiiмскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
бинiiмскй = бинiiмнй (В.) 

бйњаuија = бйњеuија, -ё М, дат. -ији, вок. 
-ијо, инстр. -иј ом, мн. -иј е, -иј а 3.4.1.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

бйњеuија = бйњаuија (В.) 
биогенеза, -ё ж 5.2.3.; 14.1.2.1. 
биогенетика, -ё ж, дат. -ци 5.2.3.; 11.2.1.(\); 

14.1.2.1. 
биогенетичiр, -а М, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 5.2.3.; 14.1.1. 
Биоград (не Бйоград) на Мору, Биограда 

на Мору м 1.2.1.1.Ь. 

101 



биограф 

биограф (не бiioграф), -а м, геи. ми. биогра

фа 5.2.3.; 14.1.1.а. 
биографија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
биографйјскй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према би

ографија) 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
биографскй (не бiioграфски), -а, -о, геи. 

ми. -йх, (према биограф и биографија) 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

биоелемен(а)т, -нта м, ми. биоелементи, би

оелемената 5.2.3.; 6.3.; 14.1.1. 
биоенергетичiр, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом 

И -ем, ми. -и, -ара 3.1.3.; 5.2.3.; 14.1.1. 
биоенергетичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

МИ. -кй 5.2.3.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
биоенергетскй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
биоинжењеринг, -а м, ми. биоинжењерйнзи, 

биоинжењерйнга, биоинжењерйнзима 5.2.3.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

биолошкй (не бiЮлошки), -а, -о, геи. ми. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
биомеханика, -ё ж, дат. -ци 5.2.3.; 4.1.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
биомеханичКii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
биоњача и биоњача ијек. (ек. беоњача 

и беоњача), -ё ж, геи. ми. -ача 2.1.5.1.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

биорпам, -тма м 6.2.1.; 14.1.1. 
био-стiница, био-станицё ж, геи. ми. био

-станйца 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
биотерапија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
бiloТiiП, -а м, ми. биотипови, биотипова 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
биохемија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 5.1.5.; 

5.2.3.; 4.1.; 14.1.2.1. 
биохеМiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
биохемичар, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом И -ем, 

ми. -и, -ара 3.1.3.; 5.2.3.; 4.1.; 14.1.1. 
биочуг ијек. (ек. беочуг), -а м, МИ. биочузи, 

биочуга, биочузима (ек. беочузи, беочуга, бе

очузима) 2.1.5.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
биполаризовати, -ујём, прил. сад. бипошiри

зујући 14.5.1.1.(2) (и биполаризирати, би пола-
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ризйрам, 3. л. МИ. биполаризирају, прил. сад. би
поларизирајући 14.5.1.1.(3)). 

бирiност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бирач, -ача М, вок. бирачу, иистр. бира чем (не 

-ом), МИ. бирачи, бирача 3.1.3.; 14.1.1. 
бирачица, -ё ж, вок. -е, иистр. -ом, геи. МИ. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Бирмингем (егил. Birmingham), -а М, (Клајн 

2009: "уобичајено; тачније би било Бермин
гем.") 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 

биро, -оа М, МИ. бирои, бироа 14.1.1. 
бирократ(а), -ё М, МИ. бирократи, бирократа, 

бирократима и бирократе, бирократа, бирокра

тама, (СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
бирократизација, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, 

МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бирократизовати, -ујём, прил. сад. бирокра

тизујући 14.5.1.1.(2) (и бирократизирати, би
рократизйрам, 3. л. МИ. бирократизирају, прил. 
сад. бирократизирајући 14.5.1.1.(3)). 

биротехника, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. -йка 4.1.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

бирош, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. би

роша 14.1.1. 
бис, -а М, МИ. бисови, бисова 14.1.1.с. 

бисага, -ё ж, МИ. бисаге, 6Исага, (уоб. у МИ.) 

14.1.2.1.Ь. 

бисексуалност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бисер(ч)ић, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. 

бисер(ч)йћii 3.1.3.; 14.1.1. 
бисерак, -рка М, МИ. бисер ци, бисёрiiка, би

серцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бисерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
бисерница, -е ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1. 
бискати, биштем, прил. сад. биштући 

14.5.1.1.(1). 
бискупйјскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
БЙСкупскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
биство не него бивство (в.) 

Бистрiiк, -и ка М (део Сарајева) 1.2.1.1.ћ.; 

11.2.1.(2); 14.1.1. 



Бистричанин 

Бистричанин, -а м, мн. -апи, -ана 1.2.1.1.d.; 
3.1.2.; 14.1.1.а. 

Бистричiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бистроок, -а, -о, одр. бистроокй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
бистроуман, бистроуман и бilcтроуман, 

-м на, -мно, одр. бистроумнй, бистроумнй И би

строумнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бистроумље, бистроумље и бilcтроумље, 

-а с, ген. мн. -умља 14.1.3.Ь. 

бистроумност, бистроумност и бистро

умност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
битак, -тка м, мн. бици, битака, бицима 

6.2.1.; 10.1.2.1.; 14.1.1. 
бilтiiнга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. -гй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бiiти', бијём, прид. трп. бијен, прил. сад. бију

ћи, (ударати, тући) 14.5.1.1.(2). 
бiiтиZ (пом. гл.), през. будём, будёш, будё, бу

дёмо, будёте, буду; ијек. импф. бијах или бјёх, 

бијаше или бјёше, бйјаше или бјёше, бијасмо 

или бјёсмо, бијасте или бјёсте, бијаху или бјё

ху; (ек. импф. бёјах или бёх, бёјаше или бёше, 

бёјаше или бёше, бёјасмо или бёсмо, бёјасте 

или бёсте, бёјаху или бёху), аор. (енклитички, 

ненаглашени облици) аор. бих, би, би, бйсмо, 

бисте, бишё; прнл. сад. будући 14.5.1.1.(1). 
бiiтка, -ё ж, дат. бици и битки, ген. мн. битака 

10.1.2.1.; 11.3.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
битлс, -а м, ген. мн. битлса, (члан музичке 

групе Битлси; фиг. младић који изгледом под

сећа на Битлсе) 1.2.1.1.0.; 14.1.1.а. 
бiiтнiiк, -а м, вок. битнйче, мн. битнйци, бит

ника, битнйцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бiiтниЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
бiiтност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Бilтољ, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
Бiiтољац, -ољца м, мн. Битољци, Битољiiца 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Бilтољка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бифё, -еа м, мн. бифеи, бифеа 5.1.6.; 14.1.1. 

бјегунка 

бифеuија, -ё м, дат. -иј и, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бифтек, -а м, мн. бифтеци, бифтёка, бифте

цима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
БиХiili, -аћа, ннстр. Бихаћем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

1.2.1.1.d.; 4.1.; 14.1.1. 
Бих8liанин, -а м, мн. -апи, -ана 4.1.; 14.1.1.а. 
Бих8liiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 4.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бихiiliкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.3.а.; 

14.3. 
бихевиорист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

5.2.3.; 4.1.; 14.1.1.е. 
бихевиористичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
бихузурлук, -а м, мн. бихузурлуци, биху

зурлука, бихузурлуцима, (тур. неспокојство, 

немир) 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бицепс, -а м, мн. БИцепси, бицёпса 14.1.1. 
бицикл, -а м, ген. мн. бицикла и бицикла 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
бициклист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

бициклисткиња, -ё ж, ген. мн. бициклист

кйња 10.2.(2); 15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 
бич, бича м, инстр. -ем (не -ом), мн. бичеви, 

бичёва 3.1.1.; 14.1.1.С. 
бичевалац (не бичеваоц), бичеваоца м, ин

стр. бичеваоцем (не -ом), мн. бичеваоци, биче

валаца, бичеваоцима 7.2.2.; 14.1.1. 
бичеваоц не него бичевалац (в.) 

бичевати = бичовати, бичујём, прил. сад. би-

чујући 14.5.1.1.(2). 
бичовати = бичевати (в.) 

бјегство не него бјекство (в.) 

бјегунац ијек. (ек. бегунац), -нца м, вок. БU)ё

гунче, инстр. БU)егунцем (не -ом), мн. БU)е

гунци, БU)егунаца, БU)егунцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

бјегуница ијек. (ек. бегуница), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ицii = бјегунка ијек. (ек. бе

гунка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 

бјегуничин ијек. (ек. бегуничин), -а, -о, ген. 

мн. -их, (према бјегуница и бегуница) 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

бјегунка = бјегуница (в.) 
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бјегунче и бјегунче ијек. (ек. бегунче и бе

гунче), -ета с, з6. БU)tkунчад и БU)егунчад, -и 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.3. 
бјежанија ијек. (ек. бежанија), -ё ж, ген. мн. 

БU)ежанија 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
бјежанијски ијек. (ек. бежанијски), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бјежати ијек. (ек. бежати), -им, прил. сад. БU)е

жёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
бјекство (не бјегство) ијек. (ек. бекство (не 

бегство», -а с, мн. БU)екства, БU)екстiiва 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 

бјеланце ијек. (ек. беланце), -а и -ета с, мн. 

БU)ешiнца, БU)еланаца и з6. БU)ешiнцад, -и 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
бјеланчевина ијек. (ек. беланчевина), -ё ж, 

ген. мн. БU)ешiнчевина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бјеласати (се) ијек. (ек. беласати (се», 

-ам, прил. сад. БU)еласајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

бјеласкати (се) ијек. (ек. бел8скати (се», -ам 

(се), прил. сад. БU)еласкајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

бјёлiш ијек. (ек. бёлiш) -а м, вок. БU)ёлашу, 

инстр. БU)ёлашем (не -ом), ген. мн. БU)ёлаша 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
бјёлiшки ијек. (ек. бёлiшки), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелилац (не бјелиоц) ијек. (ек. белилац (не 

белиоц», -иоца м, вок. БU)елиоче, инстр. БU)е

лиоцем (не -ом), мн. БU)елиоци, БU)елилаца, 

БU)елиоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

бјелило ијек. (ек. белило), -а с, мн. БU)елила, 

БU)ёлила 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
бјелйља ијек. (ек. белйља), -ё ж, мн. БU)ели

ље, БU)ёлиља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бјелина ијек. (ек. белина), -ё ж, МН. БU)елине, 

БU)елина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бјелиоц не него бјелилац (В.) 

бјелиочев ијек. (ек. белиочев), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелица ијек. (ек. белица), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бјеличаст ијек. (ек. беличаст), -а, -о, одр. БU)е

личасти, -а, -о, ген. мн. -их = бјёлкаст ијек. (ек. 
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бёлкаст), -а, -о, одр. БU)ёлкастй, -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјёлкаст = бјеличаст (В.) 
бјёлкиња ијек. (ек. бёлкиња), -ё ж, ген. МН. 

БU)ёлкиња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бјелОбрад ијек. (ек. белОбрад), -а, -о, одр. БU)е

лобради, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелоорк ијек. (ек. белОбрк), -а, -о, одр. БU)е

лобрки, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјеловрат ијек. (ек. беловрат), -а, -о, одр. БU)е

ловрати, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелогардејац ијек. (ек. белогардејац), -ј ца 

М, вок. БU)ёлогардёјче, инстр. БU)елогардеј

цем (не -ом), мн. БU)елогардејци, БU)елогар

дёјаца, БU)елогардејцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1. = бјелогардист(а) ијек. (ек. бе

логардист(а», -ё М, мн. -и, -иста, -истима 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.е. 

бјелогардёјски ијек. (ек. белогардёјски) = 
бјелогардистички ијек. (ек. белогардистич

ки), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

бјелогардист(а) = бјелогардејац (В.) 
бјелогардистички = бјелогардёјски (В.) 
бјелогаliа ијек. (ек. белогаliа), -ё М, ген. МИ. 

БU)елогiiћа 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.1.; 14.1.2.1. 
бјелоглав ијек. (ек. белоглав), -а, -о, одр. БU)е

логлави, -а, -о, ген. МИ. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелоглавица ијек. (ек. белоглавица), -ё ж, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица = бјелоглiвка ијек. (ек. 

белоглiвка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

2.1.2.; 2.2.2.; 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бјелоглiвка = бјелоглавица (В.) 
бјелогорица ијек. (ек. белогорица), -ё ж, ии

стр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бјелогорични ијек. (ек. белогорични), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелограб ијек. (ек. белограб), -а, -о, одр. БU)е

лограби, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелограбовина ијек. (ек. белограбовина), 

-ё ж, ген. ми. БU)елограБовина 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.b. 



бјелогрив 

бјелогрив ијек. (ек. белогрив), -а, -о, одр. БU)е

логриви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелогрл ијек. (ек. белогрл), -а, -о, одр. БU)е

логрли, -а, -о, ген. мн. -их = бјелогрласт ијек. (ек. 

белогрласт), -а, -о, одр. БU)елогрласти, -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелогрласт = бјелогрл (в.) 
бјелогруд ијек. (ек. белогруд), -а, -о, одр. БU)е

логруди, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелодан ијек. (ек. белодан), -а, -о, одр. БU)е

лодани, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелоданост ијек. (ек. белоданост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бјелокож ијек. (ек. белокож), -а, -о, одр. 

БU)елокожи, -а, -о, ген. мн. -их = бјелокожан 

ијек. (ек. белокожан), -жна, -жно, одр. БU)ело

кожни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

бјелокожан = бјелокож (в.) 
бјелок6жац ијек. (ек. белок6жац), БU)ело

к6шца м, инстр. -ем (не -ом), мн. БU)елок6шци, 

БU)елокожаца, БU)елок6шцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 

бјелокор ијек. (ек. белокор) = бјелокораст 

ијек. (ек. белокораст), -а, -о, одр. БU)елокори = 

БU)елокорасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

бјелокораст = бјелокор (в.) 
бјелокорац ијек. (ек. белокорац), -рца м, 

инстр. -ем (не -ом), мн. БU)елокорци, БU)ело

кораца, БU)елокорцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

бјелокос ијек. (ек. белокос), -а, -о, одр. БU)е

локоси, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелокост ијек. (ек. белокост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бјелокостан ијек. (ек. белокостан), -сна, 

-сно, одр. БU)елокосни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

Бјелорускиња 

бјелокрил ијек. (ек. белокрил), -а, -о, одр. 

БU)елокрили, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

бјелокрилица ијек. (ек. белокрилица), -ё ж, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бјелолнк ијек. (ек. белолик), -а, -о, одр. БU)е

лолики, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелоликост ијек. (ек. белоликост), -ости ж, 

инстр. ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

бјелолйст ијек. (ек. белолйст), -а м, геи. МН. 

БU)ёлолиста 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
бјеломорскii ијек. (ек. беломорскй), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелоног ијек. (ек. белоног), -а, -о, одр. БU)е

лоноги, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

бјелОочница ијек. (ек. белОочница), -ё 

ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

бјелоперка ијек. (ек. белоперка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

Бјелопољац, -ољца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

Бјелопољци, Бјелопољаца, (према Бијело ПО

ље) 2.1.2.; 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
бјелопут ијек. (ек. белопут), -а, -о, ОДр. БU)е

лопути, -а, -о, ген. МН. -их = бјелопутан ијек. (ек. 

белопутан), -тна, -тно, ОДр. БU)елопутни, -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелопутан = бјелопут (в.) 
бјелопутност ијек. (ек. белопутност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Бјелорус ијек. (ек. Белорус), -а м, ген. МН. БU)е

лоруса 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Бјелорусија ијек. (ек. Белорусија), -ё ж, дат. 

-ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ОМ 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.Ь.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

бјелорускй ијек. (ек. белорускй), -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Бјелорускиња ијек. (ек. Белорускиња), -ё ж, 

ген. МН. БU)ёлорускиња 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.а. 
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бјелОсвјетскii 

бјелОсвјетскii и бјелосвјетскii ијек. (ек. бе

лОсветскii и белосветскii), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Бјелостијенац, -нца м, инетр. -ем (не -ом), мн. 

БјелОстијенци, БјелОстијенаца, (према Бијела 

Стијена) 2.1.2.; 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
бјелоушка ијек. (ек. белоушка), -ё ж, дат. 

-ци и -ки, ген. мн. БU)елоушкй и р. БU)елоу

шака 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 11.2.1.(1); 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

бјелуља ијек. (ек. белуља), -ё ж, мн. БU)елу

ље, БU)ёлуља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бјелутак ијек. (ек. белутак), -тка м, мн. БU)е

луци, БU)елутака, БU)елуцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 10.2.; 14.1.1. 

бјелуша ијек. (ек. белуша), -ё ж, мн. БU)е

луше, БU)ёлуша 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
бјелушав и бјелушав ијек. (ек. белушав и бе

лушав), -а, -о, одр. БU)елушавй и БU)елушавй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = бјелуш(к)аст и бјелуш(к)а

ст ијек. (ек. белуш(к)аст и белуш(к)аст), -а, -о, 

одр. БU)елуш(к)астй и БU)елуш(к)астй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бјелуш(к)аст и бјелуш(к)аст = бјелушав 

и бјелушав (в.) 

бјелушка ијек. (ек. белушка), -ё ж, дат. -ци 

и -к и, ген. мн. БU)елушiiка 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 
11.2.1.(1); 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

бјељег не него бitљег (в.) 

бјељега не него бitљега (в.) 

Бјёљина не него Бијељина (в.) 

бјеснило ијек. (ек. беснило), -а с, мн. БU)е

снила, БU)ёснйла 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
бјеснити не него бјесњети (в.) 

бјесноliа ијек. (ек. бесноliа), -ё ж 2.1.2.; 
3.2.2.а.; 14.1.2.1. 

бјеснуља ијек. (ек. беснуља), -ё ж, мн. БU)е

снуље, БU)ёСНУЉ8 2.1.2.; 14.1.2.1. 
бјесњети (не бјеснити) ијек. (ек. беснети (не 

беснити», БU)еснйм, прип. сад. БU)еснёћи 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

бјесомучан ијек. (ек. бесомучан), -чна, -чно, 

одр. БU)есомучнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

бјесомучнiiк ијек. (ек. бесомучнiiк), -а м, 

вок. БU)есомучнйче, мн. БU)есомучнйци, БU)е-
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благодарност 

сомучнйка, БU)есомучнйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

бјесомучница ијек. (ек. бесомучница), -ё 

ж, вок. -е, ииетр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

бјесомучност ијек. (ек. бесомучност), -ости 

ж, инетр. -ости и -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Б-комплекс; Б-фИлм; Б-продукција 

12.2.1.С. 

благајнiiк, -а м, вок. бшirајнйче, мн. бшl

гајнйци, благајнйка, благајнйцима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

благајни ца, -ё ж, вок. -е, инетр. -ом, ген. ми. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

благајнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

благовеснiiк ек. уп. ијек. благовјеснiiк 

благовесница ек. уп. ијек. благовјесница 

благовест ек. уп. ијек. благо вијест 

благовеститељ ек. уп. ијек. благовјести-

тељ 

благовештенскii ек. уп. ијек. благовјештен

скй 

благовијест ијек. (ек. благовест), -и ж, инетр. 

-ёсти и -ёшћу, ген. мн. благовијестй (ек. благовё

стй) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.1. 
благовјеснiiк ијек. (ек. благовеснiiк), -а 

м, ВОК. благовU)еснйче, МН. благовU)еснйци, 

благовU)еснйка, благовU)еснйцима = благо

вјеститељ ијек. (ек. благовеститељ), -а м, ген. 

МН. благовU)еститёља 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

благовјесница ијек. (ек. благовесница), -ё 

ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1. 

благовјеститељ = благовјеснiiк (в.) 
благовјештенскii ијек. (ек. благовештен

скй), -8, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
благовременост, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благоглагољивост, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благогласност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћ:у 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благодарност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



блiiгодiiтност 

блiiгодатност и благодатност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благодушност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

благозвучност и благозвучност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благонаклоност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благоречнвост ек. уп. ијек. благорјечнвост 

благоречнтост ек. уп. ијек. благорјечнтост 

благорјечивост ијек. (ек. благоречивост) = 

благорјечитост ијек. (ек. благоречитост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

благорјечитост = благорјечивост (В.) 
благородност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благородство, -а с, мн. 6лагородства, 6ла

городстава 6.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
благосиљати, благ6сиљам, 3. Л. мн. благоси

љају, прил. сад. благосйљајући 14.5.1.1.(3). 
благословеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
благословити, -им 14.5.1.1.(4). 
благЬсловљен и благословљен, -а, -о, одр. 

6лаг6словљени и 6лагословљени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
благост, -ости Ж, инстр. -ости И ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блarотворан, -а, -о, одр. 6лаготворни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

благотворност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блаженйк, -а м, мн. бшiженйци, бшiжеНЙКii, 

6лаженицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
блаженичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Блажёнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

блаженопочйвшй, -а, -ё м, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
блаженопочitнути, -ём 14.5.1.1.(4). 
блазйрiiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блiiјхати = блiiјховати (В.) 

блi!сак 

блiiјховати, 6лајхујём, прил. сад. блајхујући 

4.1.; 14.5.1.1.(2) = блiiјхати, 6лајхам, прил. сад. 

6лајхајући 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
бланкёт, -ета м, мн. 6ланкети, 6ланкета, 

6ланкетима 14.1.1. = бланкета, -ё ж, мн. 6лан

кете, 6ланкета, 6ланкетама 14.1.2.1. 
бланкета = бланкёт (В.) 
бласфемичан, -ч на, -чно, одр. 6ласфемичнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
блil'њавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блiiћёње, -а с, ген. мн. 6лаћёња 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
блебетавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блебетати, 6ле6ећём, прил. сад. 6ле6ећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
блед ек. уп. ијек. блијед 

бледети ек. уп. ијек. блиједјети 

бледикав ек. уп. ијек. бљедикав 

бледикавост ек. уп. ијек. бљедикавост 

бледило ек. уп. ијек. бљедило 

бледити ек. уп. ијек. блиједити 

бледи част ек. уп. ијек. бљедичаст 

бледњикав ек. уп. ијек. бљедњикав 

бледолик ек. уп. ијек. бљедолик 

бледоликост ек. уп. ијек. бљедоликост 

бледоплав и бледоплав ек. уп. ијек. блиједо-

плав и блиједоплав 

бледост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бледоЬа ек. уп. ијек. бљедоЬа 

бледуњав ек. уп. ијек. бљедуњав 

бледуњавост ек. уп. ијек. бљедуњавост 

блејзер, -а м, инстр. -ом, МН. -и, -ёра 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
блекетати, блекећём, ПРИЛ. сад. 6лекећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
блёсавац, -ца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 6лё

савци, 6лёсаваца 6.2.1.; 14.1.1. 
блесавити (се) и блёсавити (се), -им (се), ПРИЛ. 

сад. 6лесавёћи (се) и блёсавёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
блесавица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1. 
блесавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блi!сак ек. уп. ијек. блијесак 
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блесаст 

блесаст, -а, -о, одр. блёсастй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
блеска ек. уп. ијек. бљеска 

блескав ек. уп. ијек. бљескав 

блескати и блескати (се) ек. уп. ијек. бље-

скати и блијескати (се) 

блеснути ек. уп. ијек. бљеснути 

блештав ек. уп. ијек. бљештав 

блештавило ек. уп. ијек. бљештавило 

блештавбст ек. уп. ијек. бљештавост 

блештати ек. уп. ијек. блијештати 

блihак, -ска, -ско, одр. блискй, -а, -о, ген. МН. 

-их, КОМП. ближи, нiiјближй 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

близанац, -нца, инстр. -ем (не -ом), МН. бли

занци, близанаца и близанац, -анца м, мн. бли

занци, близанаца = близнац, -аца м, МН. близна

ци, близнаца = блИзнак, -ака м, МН. близнаци, 
близнака, близнацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а 

блИзаначкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

блihанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1. 
блihанче, -ета с, зб. близанчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
блИзнак = близанац (в.) 
близнац = близанац (в.) 

блијед ијек. (ек. блед), -а, -о, одр. блиједй (ек. 

бледй), -а, -о, ген. МН. -йх, КОМП. бљеђи, нiiјбљеђи 

(ек. блеђй, нiiјблеђй) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 4.2.а.; 
14.3. 

блиједити, блиједйм ијек. (ек. бледити), -йм, 

прип. сад. блиједећи (ек. бледећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

блиједјети ијек. (ек. бледети ), -им, прип. сад. 
блиједећи (ек. бледећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

блиједоплiiв и блиједоплав ијек. (ек. бледо

плав и бледоплав), -а, -о, одр. блиједоплiiви и 

блиједоплавй ијек. (ек. бшщоплiiви и бледопла

вй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
блијесак ијек. (ек. блесак), -а м, мн. блије

сци, блијесака (ек. блесци, блесiiка) 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

блијештати ијек. (ек. блештати), -им, прип. 

сад. блијештећи (ек. блештећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 
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бљедикав 

блиидирати, блиндйрам, 3. n. МН. блиндира
ју, прип. сад. блиндирајући 14.5.1.1.(3). 

БлИски ИСТОК, Блиског(а) истока м 1.2.1.1.h. 
БЛИСКОИСТОЧНii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
блИскост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блИставост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
блiтва, -е Ж 14.1.2.1. 
Блиц, Блица м, (назив новина) 1.2.1.1.s.; 

14.1.1. 
блиц, блица м, МН. блицеви, блицева 

14.1.1.С. 

блицкрiiГ, -а м, МН. блицкрйзи, блицкрйга, 

блицкрйзима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
блокёј, -еја м, МН. блокеји, блокеја 5.1.6.; 

14.1.1. 
блок-флаута, блок-фшiуте Ж, МН. блок-

-флауте, блок-флаута 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
блбмба не него пломба (в.) 

бломбирати не него пломбирати (в.) 

блондина = блондiiнка (в.) 
блондiiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

= блондина, -е Ж, ген. МН. блондина 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1. 

блуд, -а м 14.1.1. 
блудетн ек. уп. ијек. блудјети 

блудилац (не блудиоц), блудиоца м, ВОК. блу

диоче, инстр. блудиоцем (не -ом), МН. блудиоци, 

блудилаца, блудилаца 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
блудиоц не него блудилац (в.) 

блудјети (ијек. блудети), блудйм, прип. сад. 

блудШећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
блуднiiк, -а м, ВОК. блуднйче, МН. блуднй

ци, блуднйка, блуднйцима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

блудиичити и блудничити, -им, прип. сад. 

блудничећи и блудничећи 14.5.1.1.(4). 
блуднiiчкii и блуднiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
блудност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бљедикав ијек. (ек. бледикав), -а, -о, одр. 

бљедикавй (ек. бледикавй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 



бљедикавiiст 

бљедикавiiст ијек. (ек. бледикавiiст), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бљедило ијек. (ек. бледило), -а с 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.1.3. 
бљедичаст ијек. (ек. бледичаст), -а, -о, одр. 

бљедичастй (ек. бледичастй), -а, -о, геи. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бљедњикав ијек. (ек. бледњикав), -а, -о, одр. 

бљедњикавй (ек. бледњикавй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бљедолик ијек. (ек. бледолик), -а, -о, одр. 

бљедоликй (ек. бледоликй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бљедоликiiст ијек. (ек. бледоликiiст), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бљедоliа ијек. (ек. бледоliа), -ё ж 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 14.1.2.1. 

бљедуњав ијек. (ек. бледуњав), -а, -о, одр. 

бљедуњавй (ек. бледуњавй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
бљедуњавiiст ијек. (ек. бледуњавiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

бљеска ијек. (ек. блеска), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
бљескав ијек. (ек. блескав), -а, -о, одр. бљё

скавй (ек. блёскавй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

бљескати и блијескати (се) ијек. (ек. блеска

ти и блескати (се», -ам (се), прил. сад. бљёскају

ћи и блијескајући (се) (блёскајући, блескајући 

(се)) 2.1.2.; 2.1.1.; 2.2.2.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
бљеснути ијек. (ек. блеснути), -нём 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
бљештав ијек. (ек. блештав), -а, -о, одр. бљё

штавй (ек. блёштавй), -а, -о, ген. МИ. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

бљештавило ијек. (ек. блештавило), -а с, ген. 

мн. бљештавйла (ек. блештавйла) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

бљештавост ијек. (ек. блештавост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

богодiнiiст 

бљутавити, бљутiiвйм, прил. сад. бљута

вёћи и бљутавити, -йм, прил. сад. бљутавёћи 

14.5.1.1.(4). 
бљутавiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бљушт, -а М, мн. бљуштеви, бљуштёва 

14.1.1.с. 

бљуштац, бљушца м, инстр. бљушцем (не 

-ом), мн. бљушци, бљуштаца, бљушцима 6.2.1.; 
10.2.; 14.1.1.с. 

БОБичав и БОБичав, -а, -о, одр. бобичавй и 

б6бичавй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. бобичавијй, 

најбобичавијй 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бобичавiiст и б6бичавiiст, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
боби част и б6бичаст, -а, -о, одр. БОБичастй и 

б6бичастй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. бобичастијй, 

најбобичастијй 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бобичати (се), -ам (се), прил. сад. бобичајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
бобњача, -ё ж, ген. мн. б6бњача 3.1.з.; 

14.1.2.1. 
БОБовњiк, -а м, мн. БОБовњаци, БОБовњака, 

БОБовњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Бог, Бога м, вок. Боже 1.2.1.1.f.; 11.2.1.(2); 

14.1.1. 
бог, бога м, мн. богови, БОгова 14.1.1.с. 

богами = богме, прил. 14.6. 
богиња, -ё ж, мн. богиње, богйња, рел. 

14.1.2.1. 
богињавiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
богиње, богйња ж мн., мед. 14.1.2.1. 
богме = БОме, богами (В.) 
богобојажљивост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
богобојазност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
боговетан ек. уп. ијек. боговјетан 

боговјетан ијек. (ек. боговетан), -тна, -тно, 

одр. боговU)етнй, -а, -о, ген. МИ. -йх, (СТЈП 2: 
287-311) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

богодiiн, -а, -о, одр. богоданй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
богодiiнiiСт, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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богојављёнскй 

богојављёнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Богојављёње, -а с, рел. 1.2.1.1.t.; 14.1.3. 
боголик, -а, -о, одр. боголики, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
богољубац, -пца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

богољупци, богољубаца, богољупцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а. 

богољубив, -а, -о, одр. 60гољубиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
богољубство не него богољупство (в.) 

богољупство (не богољубство), -а с, ген. мн. 

-става 6.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
Богомiiјка, -ё ж 1.2.1.1.f.; 1.2.1.2.4.; 1I.3.2.а. 
бi)гомдiiИ, -а, -о, одр. богомдани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бi)гомдiiНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
богомољка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

(жена 60гомољац) и богомољка, -е ж, дат. -ци, 

(зоол. инсект) 1I.3.2.g.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
богомрзак, -ска, -ско, одр. богомрски, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
богомрзац, -сца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

богомРсци, богомрзаца, богомРсцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а. 

богоносан, -сна, -сно, одр. богоносни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
богон6сац, -сца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

богон6сци, богоносаца, богон6сцима 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Богородица, -ё ж, инстр. -ом 1.2.1.1.f.; 
14.1.2.1. 

БогЬсав, -а м 1.2.1.1.а.; 9.2.3.а.; 14.1.1. 
бi)гослован, -вна, -вно, одр. богословни, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
богословија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
богословйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
богЬсловље, -а с, ген. мн. богОсловља 

14.1.3. 
богОсловскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
богослУжба = богослужење (в.) 

богослужење, -а с, ген. мн. богослужења 

14.1.3. = богослУжба, -ё ж, ген. мн. богослу

жби, цркв. 14.1.2.1. 
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бодљиКiiШ 

богослужитељ, -а м, ген. мн. богослужитё

ља, цркв. 14.1.1. 
богоугоднйк, -а м, вок. богоугодниче, мн. 60-

ГОУГОДНИЦи,богоугодника,богоугодницима 

lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
богоугодничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
богоугодност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бi)гохулнйк, -а м, вок. богохулниче, мн. бо

гохулници, богохулника, богохулницима 4.1.; 
1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

богохулност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = бi)гохуље, -а с, 

ген. мн. богохуља 4.1.; 14.1.3. 
бi)гохуље = богохулност (в.) 

Богочовек ек. уп. ијек. Богочовјек 

богочовеч(и)јй ек. уп. ијек. богочовјеч(и)ји 

Богочовјек ијек. (ек. Богочовек), -а м, вок. 

БогочовU)ече 1.2.1.1.f.; ll.l.l.a.(I); 14.1.1. 
богочовјеч(и)ји ијек. (ек. богочовеч(и)јй), -а, 

-ё, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
богумiiл, -ила м, мн. богумИли, богумИла 

14.1.1.С. 

б6деж, -а м, инстр. -ом, ген. мн. б6дёжа 9.1.1.; 
14.1.1. 

бi)дй, -иј а м, инстр. -ијем (не -ом), мн. бодији, 

бодија 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 
бi)ди-билдер (енгл. bodybuilder), -а м, мн. 

боди-билдери, боди-билдёра = билдер, -а м 

15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

бi)ди-билдёрка = билдёрка, -ё ж, дат. -ки (не 
-ци), ген. мн. -ки 1I.3.2.g.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

бi)ди-билдинг (енгл. bodybuilding), -а м, мн. 
боди-билдинзи,боди-билдинга,боди-билдин

зима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
бод-лИста, бод-лйстё ж, мн. бод-лйсте, бод

листа 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
бодљiiш, -аша м, инстр. бодљашем (не -ом), 

бодљаши, бодљаша 14.1.1. 
бодљика, -ё ж, дат. -ци, мн. бодљике, бодљи

ка 1l.2.1.(I); 14.1.2.1. 
бодљикавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бодљиКiiШ, -аша м, инстр. бодљикашем (не 

-ом), мн. бодљикаши, бодљикаша 14.1.1. 



бодрилац 

бодрилац (не бодриоц), бодриоца м, ВОК. бо

дриоче, инстр. бодриоцем (не -ом), мн. бодрио

ци, бодрилаца, бодриоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

бодрилачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бодриоц не него бодрилац (в.) 

бодрост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бодул, -а м, мн. бодули, бодула 14.1.1.а. 

бодулка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. бо

дулки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
боемчина, -ё м, ген. мн. боемчина 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
б&к(и)ји, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
божанственост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
божанство, -а с, мн. божанства, божанстава 

6.2.2.; 14.1.3. 
Божиll, -а м, инстр. Божићем (не -ом), рел. 

1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Божиll-Бата, Божић-Батё м, (Клајн 2009: 

"цртица необавезна") 1.2.1.1.Ь.; 12.2.1.а.; 

14.1.2.1. 
божиllии, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бозаџија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бозаџијски, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
бозаџиница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
боинг, -а м, мн. боинзи, боинга, боинзима 

11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
бој, -а м, инстр. бојем (не -ом), мн. бојеви, бо

јёва 14.I.I.b. 
бојадисаона не него бојадисаоница (в.) 

бојадисаоница (не бојадисаона), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
бојажљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бојазан, -зни ж, инстр. -зни И -жњу 6.2.2.; 

14.1.2.2. 
бојазност и бојазност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бојiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 

болёст 

бојар, -ара м, ВОК. бојаре и бојару, инстр. бо

јаром и бојарем, мн. бојари, бој ара = бољiр, 

-арем, ВОК. бољаре и бољару, инстр. бољаром и 

бољарем, мн. бољари, бољара 14.1.1. 
бојiiрка = бољiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1. 
Ббјл-Мариотов закон, Бојл-Марiютовог(а) 

закона м 1.2.2.2.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
б6јџија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија и бојџија, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. бојџи

је, бојџија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Бока, -ё ж, дат. Боки 1.2.1.1.h.; 11.3.2.е.; 

14.1.2.1.а. 

Бока которскА, Бокё которскё ж, Бок и ко

торској, (ПМС: "Бока Кошорска и Бока кошор

ска, поред краћег Бока"; ово решење, које се за

снива на омашци састављача П 60, оспорено је 
у СТЈП 2: 224) 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 11.3.2.е. 

бокал(ч)иll, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

бокал(ч)ићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
Бокачо (итал. Воссасјо), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.а; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Бокељ, -а м, мн. Бокељи, Бокёља 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

Бокёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бокељски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Бокерини (итал. Boccherini), -ија м 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 15.1.1.Ь. 
Бококоторски залив, Бококоторског(а) 

залива м, БококОторском(е) заливу 1.2.1.1.h.3.; 
14.1.1. 

бокс-мёч, бокс-меча м, мн. бокс-мечеви, 

бокс-мечёва 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

бол, боли Ж, мн. боли, боли 14.1.2.2. = бол, 

бола м, мн. болови, болова 14.1.1.С. 

болёро, -а м 14.1.1. 
болесник, -ика м, ВОК. болесниче, мн. боле

сници, болесника, болесницима = бблник, -а 

м, ВОК. болниче, мн. болници, болника, болници 

11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
болесни ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

болеснички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

болест, -ести ж, инстр. -ести и -ешћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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болестан 

болестан, -сна, -сно, одр. болеснй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
болети ек. уп. ијек. бољети 

болеliивост, -ости ж, инстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
болешљив = болежљив, -а, -о, ОДр. боле

шљивй = болежљивй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
болешљивац, -йвца м, инстр. -йвцем (не -ом), 

МН. болешљйвци, болешљивiiца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
болешљивост, -ости Ж, инстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
болештина, -ё ж, ген. МН. болештйна и р. 

болешчина, -ё ж, ген. МН. болешчйна 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

болнйк = болеснйк (В.) 
б6лничiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

МН. -и, болничара 14.1.1. 
б6лничiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
б6лничiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
б6лничкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Бол6њац, -њца м, инстр. -ем (не -ом), МН. Бо

лоњци, Болоњаца, Болоњцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2).; 14.1.1.а. 

бољiр = бојiр (В.) 

бољiрка = бојiрка (В.) 

бољети ијек. (ек. болети), болйм, прип. сад. 

болёћи, прид. рад. БОлио, бољела, бољело (ек. 

болео, болела, болело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

бољитак, -тка м, МН. бољнци, бољйтака, бо

љнцима 6.2.1.; \0.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бољка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. бољкй 1l.2.1.(l); 

14.1.2.1. 
бољшевйк, -нка м, МН. бољшевици, бољше

внка, бољшевнцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бољwевистичкй = бољwевйчкй (в.) 

бољшевйчкй = бољшевистичкй, -а, -о, ген. 
МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

бомбастичан, -чна, -чно, одр. бомбастичнй, 

-а, -о, ген. мн.- йх = бомбастичкй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бомбастичкй = бомбастичан (В.) 
бомбастички = бомбастично, прип. 14.6. 
бомбастично = бомбастички (В.) 
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борилац 

бомбастичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бомбон (не бонбон), -она м, МН. бомбони, 

бомбона, бомбонима 15.1.1.а.; 14.1.1. = бомб6на 

(не бонб6на), -ё ж, МН. бомбоне, бомбона, бом

бонама 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
бомбона = бомбон (В.) 
бомбонијера = уоб. бомбоњера (не бонбони

јера), -ё ж, ген. мн. бомбонијера 5.1.5.; 14.1.2.1. 
боме = богме (В.) 

бонапартист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

бонапартистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

бонапартисткиња, -ё ж, ген. МН. бонапар-

тисткйња \0.2.(2); 14.1.2.1.а. 
бонаца, -ё ж 14.1.2.1. 
бонбон не него бомбон (В.) 

бонб6на не него бомб6на (В.) 

бонбонијера не него бомбонијера (В.) 

бондрук, -а м, мн. бондруци, бондрука, бон-

друцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
бондручнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
боранија (не буранија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
борац, -рца м, ВОК. борче, инстр. борцем (не 

-ом), МН. борци, бораца, борцима 1I.I.I.а.(I); 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
Борачко језеро, Борачког(а) јёзера с, Бора

чком(е) јёзеру 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.; 14.1.3. 
борбеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
боргис, -а м, ген. мн. боргйса 14.1.1.С. 

бординг, -а м, мн. бординзи, бордйнга, бор

динзима 1l.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
бордо, бордоа м, инстр. бордоом, МН. бордои, 

бордоа 14.1.1. 
бореас = бореј, -а м 5.1.6.; 14.1.1. 
бореј = бореас (В.) 
борйк, -н ка м, МН. борнци, борнка, борнци

ма 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
борика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. БОрйка 11.2.1.( 1); 

14.1.2.1. 
борилац (не бориоц), бориоца м, ВОК. бори

оче, инстр. бориоцем (не -ом), МН. бориоци, бо

рилаца, бориоцима 7.2.2.; 14.1.1. 



борилачкii 

борилачкii, -а, -о, геи. ми. -их З.1.З.; 4.2.а.; 

14.З. 

борилiiшнii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.З. 

борилiiште, -а с, геи. ми. б6рилйшта 14.1.З. 

бориоц не него борилац (в.) 

бор-машииа, бор-машине ж, геи. ми. бор-ма

шина 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
боровњiiк, -ака м, ми. боровњаци, боровња

ка, боровњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Борuија, -е м, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. Б6р

џије, Борџйја 1.2.1.1.a.; З.4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бос, -а м, иистр. -ом, МИ. босови, босова 

14.1.1.С. 

бос, -а, -о, ОДр. боси, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.З. 

Босанац, -нца м, иистр. -ем (не -ом), ми. Бо

санци, Босанаца, Босанцима 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
БОСiiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
босанскохерцеговаЧКii, -а, -о, геи. ми. -их, 

(који се односи на Босну и Херцеговину као 

целину: босанскохерцеговачка граница пре

ма Србији, Хрватској итд.) З.1.З.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.З. 

БОсанско-херцеговачкii, -а, -о, геи. ми. -их, 

(који се односи посебно на Босну и на Херцего

вину: б6санско-херцеговачка граница на Иван

-планини) З.1.З.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.З. 
босанчица, -е Ж, иистр. -ом З.1.3.; 14.1.2.1. 
БОсиљак, -иљка м, ми. БОсИЉЦИ, б6сиљака, 

б6сйљцима и БОС иља к, -и ока, ми. б6сиоци, б6-

сиока, б6сиоцима 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.а. 
БОсјiiк, -ака м, ми. босјаци, босјака, босјаци

ма 5.1.5.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
БОсјiiШТВО, -а с, ми. босјаштва, БОсјаштава 

6.2.2.; 14.1.З. 
Босна, -е ж, иистр. -ом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
БОСна и Херцеговииа, Босне и Херцеговине 

ж 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.а.; 14.1.2.1. 
босоногост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бостанџија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-нјом, ми. -иј е, -йја З.4.З.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бостанџiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх З.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.З. 

Босфор, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ботаника, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

БРlЩвiiр 

ботаНИЧiiр, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, 

ми. -и, -ара 14.1.1. 
ботаничiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ботаничiiрскii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
бохемitзам, -зма м, ми. -зми, -зiiма4.1.; 6.1.3.; 

14.1.1. 
бохемист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 4.1.; 

14.1.1.е. 

бохемистика, -е ж, дат. -ци 4.1.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

бохемистичкii, -а, -о, геи. ми. -их З.1.З.; 4.1.; 
4.2.а.; 14.З. 

боцкавост, -ости Ж, иистр. -ости И ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бочНii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
бошлук, -а м, ми. б6шлуци, бошлука, 66-

шлуцима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
Бошњiiк, -ака м, ми. Бошњаци, Бошњака 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Бошњакиња, -е ж, геи. ми. Бошњакиња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
бошњiiчкii, -а, -о, геи. ми. -их З.1.З.; 4.2.а.; 

14.З. 

бошчалук, -а м, ми. бошчалуци, бошчалука, 

бошчалуцима З.!.!.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
брав, -а м, ми. брави, брава 14.1.1.С. 

бравiiр, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-и, -ара 14.1.1.а. 

бравiiрев и бравiiров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.З. 

браварија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бравац, -вца м, иистр. -ем (не -ом), ми. брав

ци, брiiваца, бравцнма 6.2.1.; 14.1.1. 
браво, узв. 

брадавичав, -а, -о, одр. брадавичави, -а, -о, 

геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
брадавичiiр, -а м, ми. брадавичари, брада

вичара 14.1.1.а. 

брадiiШ, -аша м, ВОК. брадашу, иистр. брада

шем (не -ом), ми. брадашн, брадаша 14.1.1. 
брlЩва, -е ж, геи. ми. брадвй И брадiiва 6.2.2.; 

14.1.2.1. 
брlЩВiiр, -а м, ВОК. -е н -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-Н, брадвара 14.1.1.а. 
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браздача 

браздача, -ё ж, мн. браздаче, браздача 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

браздiш, -аша м, инстр. -ем (не -ом), мн. бра

здаши, браздаша 14.1.1. 
Бразйл, -ила м 1.2.1.1.h. 
Бразйлија, Бразйлйјё ж, (главни град Бра

зила) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Бразйлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
браколомац, -мца м, инсТр. -ем (не -ом), 

мн.бракол6мци,браколомаца,бракол6мцима 

6.2.1.; 14.1.1.а. 
Брама = Брахма, -ё м 1.2.1.1.f.; 4.3.3.; 

14.1.2.1. 
брамiн = брахмiн, -ана м, мн. бра(х)мани, 

бра(х)мана = браманац = брахманац, -нца м, 
инстр. бра(х)манцем (не -ом), мн. бра(х)ман

ци, бра(х)манаца, бра(х)манцима 6.2.1.; 4.3.3.; 
14.1.1.а. 

браманац = брамiн (в.) 
браманifзам = брахманизам, -зма м 6.1.3.; 

4.3.3.; 14.1.1. 
браманист(а) = брахманист(а), -ё м, мн. -и, 

-йста, -истима 4.3.3.; 14.1.1.е. 
брамiнскй = брахмiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
бранење не него брliњење (в.) 

бранйк, -ика м, мн. браници, браника, бра

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
браннлац (не браниоц), браниоца м, вок. 

браниоче, инстр. браниоцем (не -ом), мн. брани

оци, бранилаца, браниоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

бранилйште, -а с, ген. мн. бранилйшта 

14.1.3. 
браниоц не него бранилац (в.) 

бранити, -йм, прил. сад. бранёћи 14.5.1.1.(4). 
бранйч, -ича м, инстр. браничем (не -ом), мн. 

браннчи, браннча 3.1.3.; 14.1.1. 
Брiнков мост, Брiiнковог(а) мОСта м, (у Бе

ограду) 1.2.1.1.i.; 14.1.1. 
брiњенйк, -а, вок. брiiњенйче, мн. брiiње

нйци, брiiњенйка, брiiњенйцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
брањење (не бранење), -а с 9.2.2.Ь.; 14.1.3. 
брiт, -а м, вок. брате, з6. браћа, браМ 8.2.2.1.; 

14.1.1. 
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брашненйк 

братанац, -нца м, вок. братанче, инстр. бра

танцем (не -ом), мн. братанци, братанаца, бра

танцима 6.2.1.; 11.1.1.(1); 14.1.1. 
братаница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а. 

брiтиli, -а м, вок. братићу, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -йћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
брiтичина, -ё ж, ген. мн. братичйна = бра

тична, -ё ж, ген. мн. братичнй 3.1.3.; 14.1.2.1. 
брirична = брirичина (в.) 

братоубилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

братоубиство,-ас, мн.братоубИства,бра

тоубистава 6.2.2.; 14.1.3. 
братоубица, -ё м, ген. мн. братоубица 

14.1.1. 
брirучед, -а м, з6. братучад, -ди 3.1.3.; 

14.1.1. 
браузер (енгл. browser), -а м, инстр. -ом, рач. 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
браунинг (не бровинг, енгл. browning), -а 

м, мн. браунинзи, браунйнга, браунинзима 

1l.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 
Брахма = Брама (в.) 

брахмiн = брамiн (в.) 
Брахмана, -ё ж 14.1.2.1 
брахманац = браманац (в.) 

брахманifзам = браманifзам (в.) 
брахманист(а) = браманист(а) (в.) 
брахмiнскй = брамiнскй (в.) 
браца = брацо, -ё м, дат. браци, ак. брацу, вок. 

брiiцо, инстр. брацом, мн. браце, браца 14.1.1.g. 
брацо = браца (в.) 
брiчнйк, -а м, вок. брiiчнйче, мн. брiiчнйци, 

брiiчнйка, брiiчнйцима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

брашнав = брашњав (в.) 
брашнавити (се) и брiшнавити (се) = бра

шњавити (се) и брашњавити (се) (в.) 

брашнiр, -ара м, вок. брашнаре и брашнару, 

инстр. брашнаром и брашнарем, мн. брашнари, 

брашнара 14.1.1. 
брашнiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1. 
брашненйк, -нка м, мн. брашненнци, бра

шненика, брашненицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 



брашњав 

брашњав, -а, -о, одр. брашњавй, -а, -о, геи. 

ми. -йх = брашнав, -а, -о, одр. брашнавй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
брашњавити (се), брашњавйм (се), ПРИЛ. 

сад. брашњавёћи (се) и брашњавити (се), -йм 

(се), ПРИЛ. сад. брашњавёћи (се) = брашнавити 

(се), брашнiiвйм (се), ПРИЛ. сад. брашюiвёћи (се) 

и брашнавити (се), -им (се), ПРИЛ. сад. брашна

вёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
брашњавост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бјЈбљивац, -йвца м, ВОК. БРБљйвче, иистр. БР

бљйвцем (не -ом), ми. БРБљйвци, БРБљиваца = 

брбљивко, -а м 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
БјЈбљивii Шic, БРбљивог(а) Пса м, (индијан

еко име) 1.2.1.1.а.; 14.3.; 14.1.1. 
брбљивко = бјЈбљивац (в.) 
бјЈбљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брдар, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-и, -ара 14.1.1. 
брдовитост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брђанин, -а м, ми. брђани, брђана 3.3.2.а.; 

14.1.1.а. 

брђанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

\l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бревијар, -ара м, иистр. бревијаром, ми. бре

вијари, бревијара = бревијаријум, -а м, иистр. 

бревијаријумом, ми. бревијаријуми, бревијари

јума (и бревијарiiј, -ија м, иистр. бревијаријем, 

ми. бревијарији, бревијарйја) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
бревијаријум и бревијарiiј = бревијар (в.) 
брег ек. уп. ијек. бријег 

брегаст, -а, -о, одр. брёгастй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
бреговит, -а, -о, одр. бреговитй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
бреговитост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брежина, -ё ж, ми. брежине, брёжйна, (ауг. 

од брег и брйјег) 14.1.2.1. 
брежиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. брежи

ћи, брёжйМ и брежiili, -нћа м, иистр. брежнћем 

(не -ом), ми. брежнћи, брежнМ, (дем. од брег и 

брйјег) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

брешчиli 

брежуљак, -љка м, ми. брежуљци, брежуља

ка, брежуљцима, (дем. од брег и брйјег) 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

брежуљаст = брежуљкаст (в.) 
брежуљкаст = брежуљаст, -а, -о, одр. бре

жуљ(к)асти, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
брежуљчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), геи. ми. 

-иМ, (према брежуљак) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
брезiiк, -нка м, ми. брезнци, брезнка, брезн

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
брезов и брезов, -а, -о, одр. брёзови И брезо

вй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
брезовац, -овца м, иистр. брёзовцем (не -ом), 

ми. брёзовци, брёзоваца 6.2.1.; 14.1.1. 
брезовача и брезовача, -ё ж, геи. ми. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
брејкдёнс (еигл. breakdance), -а м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
бременитост и бременитост, -ости ж, иисТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бренди, -ија м, иисТр. -ијем (не -ом), ми. -ији, 

-йја 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
бресква, -ё ж, геи. ми. брёскви и брёсака 

6.2.2.; 14.1.2.1. 
брескварнiiк = бресквiiк (в.) 
бресквiiк, -нка м, ми. бресквнци, бресквн

ка, бресквнцима = бресквiрнiiк, -а м, ми. бре

скварнйци, брескварнйка, брескварницима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
брест ек. уп. ијек. брйјест 

брестак ек. уп. ијек. бријестак 

брестiiк, -н ка м, ми. брестнци, брестнка, бре

стнцима = брестовiiк, -нка м, ми. брестовнци, 

брестовнка, брестовнцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
брестовац, -овца м, иисТр. -ем (не -ом), ми. 

брестовци, брестоваца 6.2.1.; 14.1.1. 
брестовача, -ё ж, геи. ми. брестовача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
брестовiiк = брестiiк (в.) 

брестовина, -ё ж, геи. ми. брестовйна 

14.1.2.1. 
бречак, -чка м, ми. бречци, бречака, бреч-

цима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бречати, -йм, ПРИЛ. сад. бречёћи 14.5.1.1.(4). 
брешliе ек. уп. ијек. брйјешliе 

брешчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. бре

шчићи, брёшчића и брешчiili, -нћа м, иисТр. 
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брже-боље 

брешчићем (не -ом), ми. брешчићи, брешчића 

ек. И ијек. (дем. од брег и брiiјег ) 3.1.3.; 14.1.1. 
брже-боље и брже-боље, прил. 14.б. 

бjniК, -ака м, ми. брзаци, брзака, брзацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
бjnац, брсца м, ми. брсци, брзаца, брсцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
брзиномер ек. уп. ијек. брзиномјер 

брзиномјер ијек. (ек. брзиномер), -а м, иистр. 

-ом, ми. -и, -ера 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
брзометка и брзометка, -е ж, дат. -ци и -тки, 

геи. ми. брзометака и брзометки 6.2.2.; 10.2.; 
11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1. 

брзоплет, -а, -о, одр. брзоплети, -а, -о, геи. ми. 

-их = брзоплетан, -тна, -тно, одр. брзоплетни, 

-а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
брзоплетан = брзоплет (В.) 
брзоплетост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брзоп6тезнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
брзорекост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бригадйр, -ира м, вок. бригадире и бригади

ру, иистр. бригадиром и бригадирем, ми. брига

дири, бригадира 14.1.1. 
бригадйрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бригадист(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

бригадисткиња, -ё ж, геи. ми. бригадистки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
брiiдак, бритка, бритко, одр. бритки, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
бридети ек. уп. ијек. бридјети 

бридјети ијек. (ек. бридети), брйдим, прил. 

сад. ек. И ијек. брйдећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
брiiдко не него брИтко (В.) 

брiiдкост не него брНткост (В.) 

БРИДКОliа не него бриткоliа (В.) 

брitжљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брiiжност и брiiжност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брiiјати (се), бријём (се), прил. сад. бријући (се), 

(Клајн 2009: "не брuјiiм") 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
брitјiliй, -а, -е, геи. ми. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
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брисачица 

брitјiч, -ача м, вок. бријачу, иистр. брија

чем (не -ом), ми. бријачи, бријача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

бријачица, -ё ж, вок. -е, иистр. -ом, геи. ми. 

-ица 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
брitјiчкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
брitјiчница, -ё ж, иистр. -ом, ген. ми. -ица 

3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
брiiјег ијек. (ек. брег), -а м, лок. бријегу (ек. 

брегу), ми. брёгови, брегова и брёгова ек. И ијек. 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
брiiјест ијек. (ек. брест), бријеста (ек. бреста) 

М,МИ. бријестови,бријестова(ек. брестови, бре

стова) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
бријестак ијек. (ек. брестак), бријеска (ек. 

бреска) М, МИ. бријесци, бријестака, бријесци

ма (ек. бресци, брёстака, бресцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
б.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

брiiјешliе ијек. (ек. брешliе), -а с, иистр. -ем (не 

-ом) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
брилitјант боље брitљант (В.) 

брилitјантан боље брitљантан (В.) 

брилitјантскй боље брitљантскй (В.) 

брitљант (боље него брилitјант), -а М, ми. 

бриљанти, бриљаната б.3.; 14.1.1. 
брitљантан (боље него брилitјантйн), -тна, 

-тно, одр. бриљантни, -а, -о, геи. МИ. -их, (Клајн 

2009: "бриљаншан, не брилијаншан; брилијанш; 
брилијаншски (уобичајено, мада је и ту боље 

бриљанш, бриљанШски).") 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бриљантйн (не брилијантин), -ина м, МИ. 

бриљантини, бриљантина 14.1.I.c. 
бриљантно и брitљантно, прил. 14.6. 
бриљантност и брitљантност, -ости ж, ии

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брitљантскй (боље него брилitјантскй), -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бриљирати, брйљирам, 3. л. мн. бриљирају, 

прил. сад. бриљирајући 14.5.1.1.(3). 
брitсйљка, -ё ж, дат. -ци, ген. МИ. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
брitсiч, -ача М, иистр. брисачем (не -ом), мн. 

брисачи, брисача 3.1.3.; 14.1.1. 
брисачица, -ё ж, инстр. -ом, геи. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1. 



Брисел 

Брисел (фр. Bruxelles), Брисела м, инстр. -ом, 

(не Брисла, Брислу, Брислом итд.) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Британац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Бри

пiнци, Британаца, Британци ма 1.2.1.1.d.;6.2.1.; 
14.1.1.а. 

бритаиика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Британика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.1ј.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
БрИтiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
брйтва, -ё ж, мн. брйтве, брйтава и брйтвй, 

брйтвама 6.2.2.; 14.1.2.1. 
брйтко (не брiiдко), прил. 14.6. 
брйткост (не брйдкост), -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бриткоliа (не бридкоliа), -ё ж, ген. мн. 

бриткоћii 3.2.2.; 14.1.2.1. 
брифинг, -а м, мн. брифинзи, брйфйнга, бри

финзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
брица = брицо, -ё м, дат. брици, ВОК. брицо, 

ннстр. брицом, мн. брице, брица и брицо, -а м, 

дат. брицу, ак. брица, ВОК. брйцо, инстр. брицом, 

мн. брице, брица 14.1.1.g. 
брицин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према брица и 

брицо, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
брiщо = брiща (В.) 
брiщов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према брицо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
бриu, -а м 3.4.1.; 14.1.1. 
бриuист(а), -ё м, мн. бриџисти, брйџйста, 

брit:џистима 3.4.1.; 14.1.1.е. 
брк, -а м, мн. бркови, бркова и брк6ва и р. 

бfщи, бfжа, бfщима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
брка = брко, -е м , дат. БРки, ВОК. бјжо, инстр. 

БРком, мн. БРке, БРка и брко, -а м, дат. БРку, 

ак. БРка, ВОК. брко, инстр. БРком, мн. бiже, бiжа 

11.3.2.; 14.1.1.g. 
бјЈКатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
брко = брка (В.) 
брлог, -а м, мн. бiшози, бiшога, брлозима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
брљавац, -авца, ВОК. брљавче, инстр. брљав

цем (не -ом), мн. брљiiвци, брљавiiца = брљliв

ко, -а м, мн. брљавци 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

бродоградилаЧКii 

брљавица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
брљавицин не него брљавичин (В.) 

брљавичин (не брљавицин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
брљ8вко = брљавац (В.) 
брљивац, -йвца м, ВОК. брљйвче, инстр. 

брљйвцем (не -ом), мн. брљйвци, брљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
брљивица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. ми. 

-йца 14.1.2.1. 
брљивицин не него брљивичин (В.) 

брљивичин (не брљивицин), -а, -о, геи. ми. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
брљивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бровинг не него браунинг (В.) 

Брод, Брода м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
брод, брода м, ми. бродови, бродова, зб. бро

довље, -а с 14.1.1.; 14.1.3. 
бродiр, -ара м, ВОК. бродаре и бродару, ии

стр. брода ром и бродарем, ми. бродари, брода

ра 14.1.1. 
бродарац, -рца м, иистр. -ем (не -ом), ми. бро

дарци, бродараца, бродарцима 6.2.1.; 14.1.1. 
бродарев и бродаров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
бродарити, бродарйм, прил. сад. бродарёћи 

14.5.1.1.(4). 
бродiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бродет, -а м, ми. бродети, бродёта, (боље не

го уоб. брудет) 14.1.1. 
бродЬвласнiiк, -а м, ВОК. броДовласнйче, ми. 

бродовлаСНЙЦИ,бродовласнйка,бродовласнй

цима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бродовласнiiчкii и бродовлаСНИЧКii, -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бродЬвлаСНiiШТВО, -а с, бродовласнйштва, 

ми. бродовласнйштава 6.2.2.; 14.1.3. 
бродоградилац (не бродоградиоц), бродо

градиоца м, ВОК. бродоградиоче, иистр. бродо

градиоцем (не -ом), ми. бродоградиоци, бродо

градилаца, бродоградиоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

бродоградилаЧКii, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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бродогра,цилишнй 

бродогра,цилишнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
бродогра,циоц не него бродогра,цилац (В.) 

бродограђевнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
бродоковач, -ача м, иистр. бродоковачем 

(не -ом), мн. бродоковачи, бродоковача 3.1.3.; 
14.1.1. 

бродоковачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бродоковачница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1. 
бродоломац = бродоломнйк (В.) 

бродоломачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бродолом ка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бродоломнйк, -а м, ВОК. бродоломниче, мн. 

БРОДОЛОМНИЦИ,Бродоломника,бродоломнй

цима = бродоломац, -мца м, ВОК. бродоломче, 

инстр. бродол6мцем (не -ом), мн. бродол6мци, 

БРОДОЛОМiiца, бродол6мцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

Брiђанин, -а м, мн. Брођани, Брођана, (пре

ма Брод) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 
Брiђанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (према Брод) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1I.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

бројати = бројити, -им, прил. сад. бројећи 

14.5.1.1.(4). 
бројач, -ача м, инстр. броја чем (не -ом), мн. 

бројачи, бројача 3.1.3.; 14.1.1. 
бројив, -а, -о, одр. броји ви, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
бројивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бројилац (не бројиоц), бројиоца м, инстр. 

бројиоцем (не -ом), мн. бројиоци, бројилаца, 

бројиоцима 7.2.2.; 14.1.1. 
бројиоц не него бројилац (В.) 

бројити = бројати (В.) 

бројка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

бројљив, -а, -о, одр. бројљиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
бројљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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бруталност 

бројнйк, -а м, мн. бројници, бројника, број

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бројност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бројчан, -а, -о, одр. бројчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
бројчанйк, -ика м, мн. бројчаници, бројча

ника, бројчаницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
броколи боље брокуле (В.) 

брокуле (боље него броколи), брокула Ж мн. 

(јд. брiкула) 14.1.2.1. 
бронза н, -а, -о, одр. бронзани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
бронзирати, бронзирам, 3. л. мн. бронзирају, 

прил. сад. бронзирајући 14.5.1.1.(3). 
бронхија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

бронхије, бронхија, мед. (уоб. у мн.) 4.1.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

бронхијалан, -лна, -лно, одр. бронхијални, 

-а, -о, ген. мн. -их, мед. 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
бронхиоле, бронхи6ла Ж мн., мед. 5.2.3.; 4.1.; 

14.1.2.1. 
бронхiпис, -а м, мед. 4.1.; 14.1.2.1. 
брiш, броша м, инстр. брошем (не -ом), мн. 

брошеви, брошева 14.1.1.с. 

броширати, брошйрам, 3. л. мн. броширају, 
прил. сад. броширајући 14.5.1.1.(3). 

брошиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. броши

ћи, брошићii и брошйli, -ића м, инстр. брошићем 

(не -ом), брошићи, брошићii 3.2.3.; 14.1.1. 
брудет не него бродет (В.) 

брујати, -им, прил. сад. брујећи 14.5.1.1.(4). 
брука, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
брус, -а м, мн. брусови (и брусеви), брусова 

(и брусева) и брусови (и брусеви), брусова (и 

брусева) 14.1.1.с. 

брусаliй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
брусач, -ача м, ВОК. брусачу, инстр. брусачем 

(не -ом), мн. брусачи, брусачii 3.1.3.; 14.1.1. 
брусачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
брусилац (не брусиоц), брусиоца м, ВОК. бру

сиоче, инстр. брусиоцем (не -ом), мн. брусиоци, 

брусилаца, брусиоцима 7.2.2.; 14.1.1. 
брусиоц не него брусилац (В.) 

бруталност, -ости Ж, и нстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



бруцош 

бруцош, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. бруцоша 14.1.1. 
бруцошкиња, -ё ж, ген. мн. бруцошкиња 

14.1.2.1.а. 

брчина, -ё ж, мн. БРчине, брчина 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

бубазлirа, -ё ж, ген. мн. бубазщiта 12.1.; 
14.1.2.1. 

бубамара, -ё ж, ген. мн. бубамара 12.1.; 
14.1.2.1. 

бубањ, -бња м, инстр. -ем (не -ом), мн. бубње

ви, бубњёва 14.1.1. 
бубац, -пца м, инстр. -ем (не -ом), мн. бупци, 

бубаца, бупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
бубашваба, -ё ж, ген. мн. бубашваба 12.1.; 

14.1.2.1. 
бубњар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. 

-и, -ара 14.1.1. 
бубњарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
бубрег, -а м, мн. бубрези, бубрёга, бубрези

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бубрежак, -шка м, мн. бубрешци, бубрежа

ка, бубрешцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бубрежиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), -иМ, (дем. 

од бубрег) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
бубрежњак, -а м, ми. бубрежњаци, бубре

жњака, бубрежњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бубрешчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), -иМ, 

(дем. од бубрег) 3.2.3.; 14.1.1. 
бубуљичав, -а, -о, одр. бубуљичави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бубуљичавiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бубуљичаст, -а, -о, одр. 6у6уљичасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
бува, -ё ж, дат. буви, мн. буве, бува = р. бу

ха, -ё ж, дат. бухи (р. буси), мн. бухе, буха 4.3.3.; 
11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1. 

бувљак, -ака М, мн. бувљаци, бувљака, бу

вљацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бувљй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Бугарин, -а м, мн. Бугари, Бугара 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

Бугарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

Буенос Ајрес 

бугарштичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бугенвИлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија, бот. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Буда, -ё м 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
будак, -а м, мн. будаци, будака, будацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
буд8лiiш, -аша м, вок. будалашу, инстр. бу

далашем (не -ом), МИ. будалаши, будалаша 

14.1.1. 
Будванин и Будванин, -на м, мн. -ани, Бу

двана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Будванка и Буд ван ка = Будљанка и 

Будљiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
будзашто, прип. 14.6. 
будилац (не будиоц), будиоца, вок. будио

че, мн. будиоци, будилаца, будиоцима 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1. 

будилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

будйлнйк, -а м, мн. будилници, будилника, 

будилнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Будимац, -мца м, инстр. -ем (не -ом), ми. Бу

димци, Будимiiца, Будимцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Будймка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
будиоц не него будилац (в.) 

будист(а), -ё м, мн. будисти, будйста, буди

стима 14.1.1.е. 

будистичкй, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Будљiiнка и Будљiiнка = Будванка и Бу
дванка (в.) 

будност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
БУДОiiр, -ара м, инстр. будоаром, ми. будоари, 

будоара 14.1.1. 
будоарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
будуliност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
будшто, прип. 14.6. 
Буенос Ајрес = р. Буенос Аирес (шп. Buenos 

Aires), Буенос Ајреса м, (Клајн 2009: "Буенос 
Ајрес ... сај, боље него са и; придев буеносај
рески.") 1.2.1.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
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буђ, -и ж = буђа, -е ж 3.3.1.; 14.1.2.2.; 14.1.2.1. 
буђа = буђ (в.) 

буђавост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буђелар (не буuелар), -а м, инетр. -ом, мн. 

-и, -ара 14.1.1. 
бу јност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бујiiН = буљiiн, -6на м, мн. -6ни, -6на 14.1.1. 
бука, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
букавац, -авца м, инстр. букавцем (не -ом), 

мн. букавци, букаваца 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1. 
букатн = бучатн, бучем, прил. сад. бучећи 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
букач, -ача м, вок. букачу, инетр. букачем (не 

-ом), мн. букачи, букача 3.1.3.; 14.1.1. 
букача, -е ж, мн. букаче, букача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
букачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
буква, -е ж, ген. мн. буквй И букава 6.2.2.; 

14.1.2.1. 
буквалност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буквар, -а м, инетр. -ом, мн. -и, буквара 

14.1.1.Ь. 

букварачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

буквар(ч)нli, -а м, инетр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћа 3.1.3.; 14.1.1. 
буквйк, -Н ка м, мн. буквнци, буквнка, бу

квнцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
букиннст(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

букле, -еа м, мн. буклеи, буклеа, буклеима 

5.1.6.; 14.1.1. 
буклијаш, -аша м, вок. буклијашу, инетр. бу

клијашем (не -ом), мн. буклијаши, буклијаша 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
бу ков, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Буковац, -овца м, инетр. Буковцем (не -ом) 

1.2.1.I.h.; 14.1.1. 
буковац, -овца м, инстр. буковцем (не -ом), 

мн. буковци, буковаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
буковйк, -нка м, мн. буковнци, буковика, 

буковицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
буктети ек. уп. ијек. буктјети 
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бунноц 

буктјети ијек. (ек. буктетн), буктйм, прил. 

сад. буктећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
булдог, -а м, мн. булдози, булдога, булдози

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
булдожерист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

булдошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
булевар, -ара м, инетр. булеваром, мн. буле

вари, булевара 14.1.1. 
булеварскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
булка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
буљавост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буљон = бујон (в.) 
буљоок, -а, -о, одр. буљОокй, -а, -о, ген. мн. 

-йх = буљоокаст, -а, -о, одр. буљОокастй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
буљоокаст = буљоок (в.) 
буљоокост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буљук, -а м, мн. буљуци, буљука, буљуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
бумбарчиli, -а м, ВОК. -у, инетр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -йћа 3.1.3.; 14.1.1. 
бумеранг, -а м, мн. бумеранзи, бумеранга, 

бумеранзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бунар, -а м, инетр. -ом, мн. бунари, бунара 

и бунар, -ара м, инетр. -ом, мн. бунари, буна

ра 14.1.1. 
бунар(ч)нli, -а м, ВОК. -у, инетр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -йћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
бунарuија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инетр. 

-иј ом, мн. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
бунарuйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
бунгалов (енгл. bungalow), -ова м, мн. бунга

лови, бунгал6ва 15.1.1.а.; 14.1.1. 
буни ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. бунйка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
бунилац (не буниоц), буниоца м, ВОК. бунио

че, инетр. буниоцем (не -ом), мн. буниоци, буни

лаца, буниоцима 7.2.2.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1. 
бунилачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
буниоц не него бунилац (в.) 



бунiiвнiiст 

бунiiвнiiст И буновност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бунтiiвнйк, -а м, ВОК. бунтовнйче, мн. бун

товници, бунтовника, бунтовници ма 11.1.1.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

бунтiiвница, -е ж, ВОК. -е, и нстр. -ом ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
бунтiiвнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
бунтовност, -ости ж, -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
бунuнја, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. бунџије, бунџйјii 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
бунuйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Буњевац и Буњевац, -евца М, инстр. -ем (не 

-ом), мн. -евци, -еваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
буњевачкй и буњевачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Буњевка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
бура, -е ж 14.1.2.1. 
буранија не него боранија (в.) 

бурбiiн, -она м, (врста вискија) 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Бурбон, -она м, мн. Бурбони, Бурбона = 

Бурб6нац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Бур

Мнци, БурБОНiiцii, (члан бурбонске династије) 

1.2.1.1.а.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Бурбонац = Бурбiiн (в.) 

Бурбiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
бургијаш, -аша м, вок. бургијiiШУ, инстр. 

бургијашем (не -ом), мн. бургијаши, бургија

шii 14.1.1. 
буре, -ета с, з6. бурад, -и 14.1.3. 
бурегuија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -иј о, ин

стр. -иј ом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 8.1.2.2.; 
14.1.2.1. 

бурегuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 

бурегuйница (не бурекuиница), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ицii 3.4.3.; 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 
бурекuиница не него бурегuйница (в.) 

буренце, -ета с, з6. буренцад, -и 14.1.3. 
буреuик, -а м, мн. буреџици, буреџйкii, бу-

реџицима 3.4.3.; 1\.2.1.(2); 14.1.1. 

буржоiiзнја (уо6. и буржоiзнја), -е ж, дат. 

-ији, вок. -ијо, инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
буржOiiскй и буржоiiскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
буржуј, -у ја м, инстр. буржујем (не -ом), мн. 

буржуји, буржујii 14.1.1. 
буржујка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
буржујскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
бурлеска и бурлеска, -е ж, дат. -ци, ген. мн. 

-ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
бурност, -ости Ж, -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Буровљев, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
бусен, -ена м, з6. бусење, -а с 14.1.1.; 14.1.3. 
бусенак, -нка м, мн. бусенци, бусенiiкii, бу-

сенцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
бусен(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-ићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
бусењача, -е Ж, ген. мн. бусењiiчii 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
бусијiiш, -аша м, вок. бусијiiшу, инстр. буси

јашем (не -ом), мн. бусијаши, бусијаша 5.1.5.; 
14.1.1. 

бусијiiшкй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

бусйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

бусола, -е ж, мн. бусоле, бусолii и бусола, -е 

ж, мн. бусоле, бусолii 14.1.2.1. 
БУтер = пУтер, -а м, (Клајн 2009: "рет

ко йушар (йушра) једнако су добри облици") 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
БУтнк, -а м, мн. бутици, бутикii, бутицима 

11.2.1.(2); 14.1.1. = БУтика, -е Ж, мн. бутике, бу

тикii, бутикама 14.1.2.1. 
БУтика = БУтик (в.) 
БУтиli и БУтйli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. бутйћii 3.2.3.; 14.1.1. 
БУтњача и бутњача, -е Ж 3.1.3.; 14.1.2.1. 
буliкати (се), -ам (се), прил. сад. бућкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
буliнути (се), -нем (се) 14.5.1.1.(1). 
буха р. = бува (в.) 
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буцка, -ё ж, дат. -КИ, ген. мн. -кй 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1. 

бучан, -чна, -чно, одр. бучнй, -В, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
бучатн = букатн (В.) 

бучност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
буuа, -ё м, ген. мн. буџii 3.4.1.; 14.1.2.1. 
буuак, -ака м, мн. буџаци, буџакii, буџацима 

3.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
буuаклнја, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йјii 3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
буuаклйјскй, -В, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
буuаст, -а, -о, одр. буџастй, -В, -о, ген. мн. -йх 

3.4.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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бушноц 

буuаче, -ета с 3.4.1.; 3.1.3.; 14.1.3. 
бущiчнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћii 

3.4.1.; 3.1.3.; 14.1.3. 
буuелар не него буђелар (В.) 

буuет, -а м, мн. буџети, буџётii 3.4.1.; 14.1.1. 
буuетнй = буuетскй, -В, -о, ген. мн. -йх 3.4.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
буuетскй = буuетнй (В.) 
бушач, -ача м, инстр. бушачем (не -ом), мн. 

бушачи, бушачii 3.1.3.; 14.1.1. 
бушачкй, -В, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
бушнлац (не буш ноц), бушиоца м, инстр. бу

шиоцем (не -ом), мн. бушиоци, буШИЛiiцii, бу

шиоцима 7.2.2.; 14.1.1.а. 
буш ноц не него бушнлац (в.) 



в - треће слово азбуке, означава лабиоден

тални сонант; изговара се и пише где му је по 

етимологији место; јотује се с епентетским 

(уметнутим) л: iлув - Iлувљи (В. Преглед пра

вила, т. 14.3.3.Ь.), али се сам не мења; у неким 

речима страног порекла замењује глас х: ухо -
уво, муха - мува (т. 4.3.3.) или ф: вајgа - фајgа, а 

заједно сах у скупини хв у супстандарду и дија

лектима замењује се са ф, што није прихваћено 

стандарднојезичком нормом: хвала - фала. 

в., сКр. вИди lЗ.1.1.а. 

в.д., сКр. вршилац дужности lЗ.1.1.а. 

в.р., сКр. властитом руком, власторучно 

lЗ.1.1.а. 

вабац, вапца м, мн. вапци, вiiбаца, вапцима, 

(мамац, мека) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
вабити, вiiбим, прип. сад. вабёћи 14.5.1.1.(4). 
вабљнвост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ваведеније и Ваведеније = Ваведење, -а с 

1.2.l.l.t.; 14.1.3. 
Ваведење = Ваведеније и Ваведеније (В.) 

ВавИлои, -6на м, ВОК. Вавилоне 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1.а. 

ВавИлонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
вавИлонскii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Вавил6њанин, -а м, Вавилоњани, Вавило

њана 1.2.1.1.d.; 8.2.2.1.; 14.1.1. 
Вавилоњiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
вага, -е ж, дат. -ги И -зи, ген. мн. вага, (ПМС: 

"ваја (дат. ваги и вази)"; Клајн 2009: "ваlа, на 
ваIИ") 11.2.1.(1); 11.3.4.; 14.1.2.1.Ь. 

в 

Впа, -ё ж, (сазвежђе) 11.2.1.(1); 11.3.4.; 
14.1.2.1.Ь. 

вагабунд, -а м, мн. вапiбунди, вапiбунда 

15.1.1.а.; 14.1.1.С. = вагабунда, -ё ж, мн. вага

бунде, вагабунда 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

вагабундСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 15.1.1.а.; 14.3. 
вагабундски, прип. 8.1.3.2.1.; 14.6. 
впати, вагам, прип. сад. вагајући и вiiжем, 

прип. сад. важући l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3) и (2). 
Вагиер (нем. Wagner), -а м, ВОК. -у, иистр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
вагонiiш, -аша м, ВОК. вагонашу, инстр. ва

гонашем (не -ом), мн. вагонаши, вагонаша 

14.1.1.Ь. 

вагонет, -а м, мн. вагонети, вагонёта и ваго

нет, -ета м, мн. вагонети, вагонета 14.l.1.С. 

вагон-кИnер, вагон-кипера м, инстр. ва

гон-кипером, ген. мн. вагон-кипёра 12.2.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

вагiiи-ресторан, вагон-ресторана м, мн. 

вагон-ресторани, вагон-ресторана 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
вагоичиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-иМ 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
вадичеп, -а м, мн. вадичепови, вадичепова 

3.1.1.; 14.1.1.С. 
важеliii, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
важност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ваза (не вазна), -ё ж, ген. мн. ваза, (Клајн 

2009: "ваза, боље него вазна") 14.l.2.l.b. 
вазалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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вазалство 

вазалство, -а с, мн. вазалства, вазалстава 

6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
вода, прнn. 14.6. 
водан, прип. 14.6. 
водашњii и ваздашњii, -а, -ё, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
водух, -а М, дат. ваздУ-ху и ваздуху 4.1.; 

14.1.1. 
ваздухопловац, -вца М, ВОК. ваздухоплов

че, ннстр. ваздухоплбвцем (не -ом), мн. вазду

хоплБВЦИ,ваздухопловаца,ваздухоплБвцима 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
водухопловнii и ваздухопловнii, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
ваздухопловство, -а с 14.1.3. 
вазна не него ваза (в.) 

Вазнесење, -а с 1.2.1.1.t.; 14.1.3. 
ванстину, прип. цркв. 14.6. 
вајар, -ара М, вок. -е и -у, инстр. -ем и -ом, мн. 

вајари, вајара 14.1.1.Ь. 

вајарев и вајаров, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
вајарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
вајарство, -а с 14.1.3. 
вајат = хајат, -ата М, МИ. - ати, -ата, тур. 

(ПМС: "вајаiii (ха јат)") 4.3.3.; 14.1.1. 
вајатиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), ген. ми. -ића 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
BajaTcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вајда (р. фајда), -ё ж, мн. вајде, вајди, (ПМС: 

"вајgа и фајgа"; Клајн 2009: "вајgа, увајguiiiu 
се широко се употребљава у књиж. језику и 

правилно је као и фајgа.") 14.1.2.1. 
вiјкати се, -ам се, прип. сад. вајкајући се 

и вајкати се, -ам се, прип. сад. вајкајући се 

14.5.1.1.(3). 
Вајлд (енгл. Wilde), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Вајмар (нем. Weimar), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
вакантан и вакантан, -тна, -тно, одр. ва

кантни и вакантни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

вакиф, -а м, геи. мн. вакифа 14.1.1.С. 

вакум не него вакуум (в.) 
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Ваљевац 

вакуум (не вакум), -а м, ген. мн. вакуума 

14.1.1.С. 

вакуумиран, -а, -о, одр. вакуумирани, -а, -о, 

геи. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
вакуумitрати, вакуумирам, 3. n. ми. вакуу

мирају, прип. сад. вакуумирајући 14.5.1.1.(3). 
BaKYYMcKii, -а, -о, геи. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Вакуф, Горњи Вакуф, Доњи Вакуф, КУ-лен 

Вакуф м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
валентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
валенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
валИдност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
валија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. -иј ом, 

МН. валије, валија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
валiiјскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
валовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Валона, -ё ж, иистр. -ом 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
валоризацiiјскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
валоризовати, -ујём, прип. сад. валоризују

ћи 14.5.1.1.(2) (и валоризitрати, валоризирам, 
3. n. мн. валоризирају, прип. сад. валоризирају

ћи 14.5.1.1.(3». 
Валтазар, -а м 1.2.1.1.a.; 14.1.1.Ь. 
валутак, -тка м, МН. валУ-ци, валутiiка, ва

лУ-цима 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
в8љак, -љка м, ми. ваљци, Baљiiкa, ваљцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ваљан, -ана, -ано, ОДр. ваљани, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ваљано, прип. 14.6. 
ваљаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ваљаоничiр, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ем и 

-ом, ми. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
ваљаОНИЧКii, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ваљати, ваљам, прип. сад. ваљајући 14.5.1.1.(3). 
в8љати, ваљам, прип. сад. ваљајући 14.5.1.1.(3). 
Ваљевац, -ёвца м, инстр. Ваљёвцем (не 

-ом), МН. Ваљёвци, Ваљеваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 



Ваљевка 

Ваљевка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
ваљевскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ваљкати (се), -ам (се), прил. сад. ваљкајући 

(се) = ваљуцкати (се), -ам (се), прил. сад. ваљуц

кајући (се) = ваљушкатн (се), -ам (се), прил. сад. 

ваљушкајући (се) 14.5.1.1.(3). 
ваљуцкати (се) = ваљкати (се) (в.) 
ваљушак, -ш ка м, мн. ваљушци, ваљушака, 

ваљушцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ваљушкати (се) = ваљкати (се) (в.) 

ваљчан, -а, -о, одр. ваљчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ваљчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ваљчи

ћи, ваљчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
вiмблоковскii не него ванблоковскii и 

ванблоковскй (в.) 

вiмбрачан не него ванбрiiчан (в.) 

ваиiiдијум, -а м, инстр. ванадијумом, мн. ва

надијуми, ванадијума (и ванiiдйј, -ија м, ин

стр. ванiiдијем, мн. ванiiдији, ваНiiдија) 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

ваНiiдијумов (и ваНiiдијев), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Ван Бетовен, Ван Бетовена м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ванблоковскй и ванблоковскй (не вiмбло

ковскй), -а, -о, ген. мн. -их 8.2.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ванблоковски и ван блоковски, прил. 

8.2.2.3.; 14.6. 
ванб6лничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

8.2.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ванбрiiчан (не вiмбрачан), -чна, -чно, одр. 

ванбрачни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.2.2.3.; 
14.3. 

ванбрiiЧНО, прил. 8.2.2.3.; 14.6. 
ванбрiiчност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ванбродскй и ванбродСКii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
ванвремеи, -а, -о, одр. ванвремени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванвременост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ванвременскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 

ван природан 

Ван Гог, Ван Гога м (Вннсент ван го .. , не 
Винцент), 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Ван Двјк (хол. уап Dyck), Ван Дајка м 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Вандеја (фр. Vendee), -ё ж, дат. -еји, инстр. 
-ејом 1.2.1.1.h.; 5.1.6.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Вандејац, -јца м, инстр. Вандејцем (не -ом), 

мн. Вандејци, Вандёјаца, Вандејцима 1.2.1.1.d.; 
5.1.6.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

Вандејка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вандёјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ваневропскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванземаљац, -љца м, ВОК. ванземаљче, ин

стр. ванземаљцем (не -ом), мн. ванземаљци, 

ванземаљаца, ванземаљцима 6.2.1.; ll.l.l.a.(l); 
14.1.1. 

ваиземаљскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вани, прил. 14.6. 
ванitНСТИТУЦИОНiiлан, -лна, -лно, одр. ва

нинституционални, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ванканцеларiiјскй и ванканцеларiiјскii, 

-а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ванкласнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванкуliнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
ванматеричнii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ваннАставнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

10.1.1.(2); 14.3. 
ванпансионскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
ваишiриичий, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ванпартијац, -јца м, ВОК. ванпартијче, инстр. 

ванпартијцем (не -ом), мн. ванпартијци, ванпар

тијаца, ванпартијцима 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

ваипартйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ванплiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванпрilвреднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванприродан, -дна, -дно, одр. ванприродни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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ванпр6сторан 

ванпр6сторан, -рна, -рно, одр. ванпр6стор

ни, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ванразреДНii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванредан, -дна, -дно, одр. ванредни и ван

редни, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ванредно, прип. 14.6. 
ванредност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вансезона, -ё ж, ген. мн. вансез6на 14.1.2.1.Ь. 

вансезонскii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вансерйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ванстечiiјнii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ванстраначкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вансудбенii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ваншколскii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вањскй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вањштина, -ё ж, мн. вањштине, вањштина 

и вањштина, -ё ж, мн. вањштине, вањштина 

14.1.2.1.Ь. 

вапити, вапим, прип. сад. вапёћи 14.5.1.1.(4) и 
вапијём, прип. сад. вапијући 14.5.1.1.(2). 

варавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Варадин, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Варадинац, -нца м, инстр. Варадинцем (не 

-ом), мн. Варадинци, Варадинаца, Варадинци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Варадйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
варадйнскй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Вараждинац, -нца м, инстр. Вараждинцем 

(не -ом), мн. Вараждинци, Вараждинаца, Ва

раждинцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Вараждiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вараждiiнскii, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
вipалац (не вВраоц), -аоца м, ВОК. вараоче, 

инстр. вараоцем (не -ом), мн. вараоци, варалаца, 

вараоцима 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
варалачкii, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вipалачки, прип. 14.6. 
варалаштво, -а с, мн. варалаштва, варала

штава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
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варнјација 

вipалица, -ё ж (р. м), ВОК. -е, инстр. -6м, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1. 
вараличин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вараличкii, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вipалички, прип. 14.6. 
вВраоц не него вipалац (В.) 

варвар и варвар = варварин и варварин 

(В.) 

Варвара, -ё ж, инстр. -6м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
варварitзам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.с. 

варваризовати, -ујём, прип. сад. варваризу

јући 14.5.1.1.(2) (и варваризирати, варваризи
рам, 3. n. мн. варваризирају, прип. сад. варвари

зирајући 14.5.1.1.(3» 
варварин и варварин, -а м, мн. -ари, -ара = 

варвар и варвар, -ара м, ВОК. -ару и -аре, инстр. 

-аром и -арем, мн. -ари, варвара 14.1.1. 
варвйрка и варвйрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
в8рварскй и варварскй, -а, -6, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
варварски и варварски, прип. 14.6. 
варварство, -а с 14.1.3. 
вардарац, -рца м, инстр. вардарцем (не -ом), 

(ветар) 6.2.1.; 14.1.1. 
вареника, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
варијабiiлан, -лна, -лно, ОДР. варијабилни, 

-а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
варијабла, -ё ж, ген. мн. варијабла и ва

ријабли, (мат. променљива величина) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

варијабилitтет, -ета м, мн. варијабилитети, 

варијабилитета 5.1.5.; 14.1.1.с. 
варијабnлност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

5.1.5.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
варијанта, -ё ж, ген. мн. варијаната и вари

јанти, (Клајн 2009: "ген. мн. варuјанаша, боље 
него варuјаншu") 5.1.5.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

варијантнii, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

варијантност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.2. 
варијација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 



варијационй 

варијационй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

варијетё, -еа м, инстр. -еом, мн. варијетеи, ва

ријетеа, ак. -ее, (забавни локал) 5.1.5.; 15.1.1.а.; 
14.1.1.С. 

варијетёт, -ета м, МН. варијетети, варијете

та, (различит облик, подрвста) 5.1.5.; 15.1.1.а.; 
14.1.1.С. 

варијететкиња, -ё ж, ген. мн. варијететкйња, 

(извођачица у варијетеу) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
варијетётнй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према ва

ријетёт) 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
варијетётскй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према ва

ријетё и варијетёт) 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
варилац (не вариоц), -йоца м, ВОК. вариоче, 

инстр. варйоцем (не -ом), варйоци, варилаца, ва

рйоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
варилачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вариола, -ё ж, ген. мн. вариола и вариола, -ё 

ж, ген. МН. вари6ла, мед. 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
варионица и варионица, -ё ж, инстр. -ом, 

ген. МН. -йца 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
варионичкй = варионичнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вариоц не него варилац (В.) 

варирати, варйрам, 3. Л. МН. варирају, ПРИЛ. 
сад. варирајући 14.5.1.1.(3). 

вариliiiк, -а м, мн. варићiiци, варићiiка, ва

рићiiцима 3.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
варицеле и варицёле = варичеле и вари

чёле (В.) 

варичеле, варичёла и варичёле, варичела 

ж МН. = варицеле, варицёла и варицёле, вари
цела 3.1.2.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

варјача, -ё ж, МН. варјаче, вiiрјача 3.1.3.; 
Ј4.1.2.1.Ь. 

варка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

варљивац, -йвца м, ВОК. варљйвче, инстр. 

варљйвцем (не -ом), МН. варљйвци, варљиваца 

6.2.1.; ll.1.1.а.О); 14.1.1. 
варљивица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

варљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вврмеђа, -ё ж, ген. МН. взрмёђа 14.1.2.1.Ь. 

BacepBiira 

вармеђскй не него вармеliкй (В.) 

вармеliкй (не вармеђскй), -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
варничав, -а, -о, ОДр. варничавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
варничаво, ПРИЛ. 14.6. 
варничавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
варничаст, -а, -о, одр. варничастй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
варничити, -йм, ПРИЛ. сад. варничёћи 

14.5.1.1.(4). 
варничица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
варничнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
варош, -и Ж, ген. МН. варошй 14.1.2.2. и вв

рош, -а м, инстр. -ем, ген. МН. вароша 14.1.1.Ь. 

варошанин, -а м, МН. варошани, варошана 

14.1.1.С. 

варошiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
варошица и вiрошица, -ё Ж, инстр. -ом, ген. 

МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

варошкй и вiрошкй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Вартоломёјскii нбli, Вартоломёјскё ноћи ж 

1.2.1.1.ј.; 1.2.1.2.2.Ь. 

Варшава (пољ. Warszawa), -ё Ж, инстр. -ом 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Варшављанин, -а м, МН. Варшављани, Вар

шављана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Варшављiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Варшавски уговор, Варшавског(а) угово

ра м 1.2.1.1.h. 
Варшавско војводство, Варшавског(а) вој

водства с 1.2.1.1.h.; 8.1.3.2.1. 
Васа = Васо, -ё м, дат. Васи, ак. Васу, ВОК. Ва

со, инстр. Васом и Васо, -а м, дат. Васу, ак. Васа, 

ВОК. Васо, инстр. Васом 1.2.1.1а.; 14.1.1.g. 
васељена, -ё ж 14.1.2.1. 
васељёнскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
васервйга, -ё ж, дат. васерваги и вiiсервiiзи, 

ген. МН. BacepBiiгa 1I.3.2.h.; 11.2.1.(1); 12.2.1.а.; 
15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
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Вicилије 

Вicилије и ВасИлије, -а м, инстр. -ем 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Васиљев, -а м, инстр. -ом И -им през. 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Васиљенко (рус.), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Васин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Васа и Ва

со, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
васи6на, -ё ж 5.2.3.; 14.1.2.1. 
васионски и васионски, -а, -о, ген. мн. -их 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
BicKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 1I.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
BicKO да Гама (порт. Vasco da Gama), Васка 

да Гаме м, инстр. Васком да Пмом, (Клајн 2009: 
"Васко ga Гама, не Васко де Гама") 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

васколик = свеколик, -а, -о, ген. мн. -их, 
(ПМС: "мање је уоб. савколuк УМ. васколuк") 

4.2.а.; 14.3. 
Васкрс, -а м, инстр. -ом, (празник; ПМС: 

"Васкрс каткада и Васкрсење") 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
васкрс, -а м, мн. васкрси, васкрса, (стилски 

обележено) 14.1.1.с. = васкрсење, -а с, ген. мн. 

васкрсења 14.1.3.d. 
васкрсавати, васкрсавам, прип. сад. васкр-

савајући 14.5.1.1.(3). 
васкрсење = васкрс (В.) 
Васкрсење = Ускрс (В.) 
васкрсни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
BacKpcHylie = YCKpcHylie (В.) 
васкршњи, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вicкуларни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Васлуј (рум. Vaslui), -а м, инстр. -ем 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Васо = Васа (В.) 
Васов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Васо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
Вicојевиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
васпитан, -а, -о, одр. васпитани и васпитани, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
васпитаник, -ика м, вок. васпитаниче, мн. 

васпитаници, васпитаника, васпитаницима 

1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
васпитано, прип. 14.6. 
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BarpeHocT 

васпитаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
васпитање, -а с, ген. мн. васпитања и васпи

таље, -а с, ген. мн. васпитања 14.1.3.d. 
васпИтатёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
васпИтач, -ача, вок. васпитачу, инстр. васпи

тачем (не -ом), мн. васпитачи, васпитача 3.1.3.; 
14.1.1. 

васпитачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1. 
васпИтачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
васпитни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
васпитно, прип. 14.6. 
васпитност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

(В.) 

васпОСтавити заст. боље успоставити (В.) 

васпОстављати заст. боље успостављати 

вicцео ек. уп. ијек. васцио 

васцио ијек. (ек. васцео), васцијела, васци

јело (ек. васцёла, васцёло), одр. васцијели (ек. 

васцёли), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.5.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
7.2.3.; 14.3. 

ват, -а м, ген. мн. вати, (мерна јединица) 

14.1.1.с. 

Bara, -ё ж, ген. мн. вата 14.1.2.1.Ь. 
Ватерлб (фnам. Waterloo), -оа м 1.2.1.1ј.; 

14.1.1. 
ватерполист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

ватерполисткиња, -ё ж, ген. мн. ватерпо

листкиња 10.2.(2); 14.1.2.1. 
вarерполски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Ватикан, -ана и Вarикан, -а м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
ватикан ск и и вarикански, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Barpa, -ё ж, ген. мн. ватара и ватри 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

ватраљ, -аља м, инстр. ватраљем (не -ом), 

мн. ватраљи, ватраља 14.1.1.Ь. 

ватрёнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

BarpeHocT, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



ватрењача 

ватрењача, -е ж, ген. мн. ватрењача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

ватрогасац, -сца м, вок. ватрогашче, инстр. 

ватропicцем (не -ом), мн. ватрогасци, ватрога

саца, ватрогасцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1. 
ватрогаство, -а с 14.1.3. 
ватрогашчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вIПромет, -а м, ген. мн. ватромета 14.1.I.С. 

вhрометнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вhростiiлан, -лна, -лно, одр. ватросталнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вhРОСТiiЛНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ваучер и вiyчер, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ера 

15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

вJiш, -а, -е, ген. мн. -йх, (Клајн 2009: "ваш до
бија велико В у куртоазним изразима Ваша ви

сосши, Ваше величансшво, Ваше йреосвешшен

сшво и сл."; СТЈП 2: 181-206) 4.2.а.; 14.2. 
ваш, -и ж, инстр. вашју и ваши, ген. мн. вашй 

и вашију 14.1.2.2.Ь. 

вашарuија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
вJbu(и)јй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ВJbuингтон (енгл. Washington), -а м, инстр. 

-ом 1.2.1.1.Ь.; 8.1.3.2.3.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
вJbuингтонскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вJiшка, -е ж, дат. вашци и уоб. вашки, инстр. 

-ом, ген. вашака и уоб. вашкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

вашљивац, -йвца м, вок. вашљйвче, инстр. 

вашљйвцем (не -ом), мн. вашљйвци, вашљи

ваца = вашљивко, -а м, вок. вашљйвче, инстр. 

вашљнвцем (не -ом), мн. вашљнвци, вашљи

ваца, вашљивцима 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

вашљивица, -е ж, вок. вашљивице, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца = вашљйвка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
вашљйвка = вашљивица (в.) 
вашљивко = вашљивац (в.) 

вашљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вJbuчица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца (дем. 

од вJiшка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
вёб (рач., енгл. WWW скр. Wor1d Wide Web), 

-а м, ген. мн. вебова 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

вежбiiнка 

Вебер (нем. Weber), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

вёб-сајт (рач., енгл. web sight), веб-сајта м, ген. 
мн. веб-сајтова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

веверица ек. уп. ијек. вјеверица 

веверич(и)јй ек. уп. ијек. вјеверич(и)јй 

веверичаст ек. уп. ијек. вјеверичаст 

веверичин ек. уп. ијек. вјеверичин 

Вег (мађ. Vegh, ум. Veg), -а м, инстр. -ом 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

вегетаријанац (не вегетеријанац), -нца м, 

ВОК. вегетаријанче, инстр. вегетаријанцем (не 

-ом), мн. вегетаријанци, вегетаријанаца, веге

таријанцима 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
вегетаријiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
вегетаријiiнскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
вегетаријiiнски, ПРИЛ. 5.1.5.; 14.6. 
вегетаријанство, -а с 5.1.5.; 14.1.3. 
вегетација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
вегетliQијскй = вегетационй (в.) 
вегетационй = вегетацијскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вегетеријанац не него вегетаријанац (в.) 

вегетирати, вегетйрам, 3. Л. МН. вегетирају, 
ПРИЛ. сад. вегетирајући 14.5.1.1.(3). 

ведрац, -аца м, инстр. ведрацем (не -ом), ген. 

мн. ведраца 14.1.1.Ь. = ведрењвк, -ака м, МН. ве

дрењаци, ведрењака, ведрењацима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

ведрењвк = ведрац (в.) 
ведрйк, -н ка м, МН. ведрнци, ведрнка, ве

дрицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ведричица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ведро (не вједро), -а с, мн. ведра, ведара 

14.1.3.d. 
веђа ек. уп. ијек. вјеђа 

веђнй ек. уп. ијек. вјеђни 

вежба ек. уп. ијек. вјежба 

вежбалац ек. уп. ијек. вјежбалац 

вежбалачкй ек. уп. ијек. вјежбалачкй 

вежбалйшнй ек. уп. ијек. вјежбалйшнй 

вежбалйште ек. уп. ијек. вјежбалйште 

вежбiiнка ек. уп. ијек. вјежбiiнка 
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вежбање 

вежбање ек. уп. ијек. вјежбање 

вежбаоннца ек. уп. ијек. вјежбаоница 

вежбаоц не него вежбалац (В. вјежбалац) 

вежбати ек. уп. ијек. вјежбати 

вежбач ек. уп. ијек. вјежбач 

вежбачев ек. уп. ијек. вјежбачев 

вежбачнца ек. уп. ијек. вјежбачица 

вежбачицин ек. уп. ијек. вјежбачицин 

вежбачичин не него вежбачицнн (В.) 

вежбачки ек. уп. ијек. вјежбачки 

везак, веска м, мн. весци, вёзака, весцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
везалац и везилац (не везиоц), -иоца м, ВОК. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), МН. -иоци, -илаца, 

-иоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
везаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
везач, -ача м, ВОК. вёзачу, инстр. везачем (не 

-ом), мн. везачи, везача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
везачица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
везitвач, -ача м, ВОК. вёзивачу, инстр. вези

вачем (не -ом), МН. везивачи, везивача 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

везивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
везидба, -ё ж, ген. МН. везидбй и везидаба 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

везилац = везалац (В.) 
везилица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1. 
веЗЙЈЬа и веЗЙЈЬа, -ё ж, ген. МН. -йља 14.1.2.1. 
везиљски и везиљски, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
везиоц не него везилац (В.) 

везир, -ира м, ВОК. вёзиру, инстр. везиром, МН. 

везири, везира 14.1.1. 
везировица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1. 
Везиров мост, Везировог(а) моста м 1.2.1.1.i.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
везирство, -а с, МН. везирства, везирстава 

6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
везист(а), -ё м, мн. везисти, вёзйста, вези

стима 14.1.1.е. 

везитак, -тка м, МН. везици, везйтака, вези

цима 6.2.1.; 11.1.2.1.(2); \О.1.2.1.а.; 14.1.1. 
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вёлеграђанка 

везиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. везићи, 

вёзйћii 3.2.3.; 14.1.1. 
везник, -а м, МН. вёзнйци, вёзнйка, вёзнйци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
везница и везница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

Везув (итал. Vesuvio), Везува м и Везув, Ве-
зува м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

вејавица ек. уп. ијек. вијавица 

вејалица ек. уп. ијек. вијалица 

вејати ек. уп. ијек. вијати 

вејач ек. уп. ијек. вitјач 

вејача ек. уп. ијек. вitјача 

вејачица ек. уп. ијек. вијачица 

век ек. уп. ијек. вијек 

века, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. вёка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

векати, вёкам, ПРИЛ. сад. вёкајући 14.5.1.1.(3) 
и вёчём, ПРИЛ. сад. вёчући l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

векетати, векећём, ПРИЛ. сад. векећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
векна, -ё ж, ген. МН. вёкнй 14.1.2.1.Ь. 

векова н ек. уп. ијек. вјекован 

вековати ек. уп. ијек. вј еко вати 

вековечан ек. уп. ијек. вјековјечан 

вековечити ек. уп. ијек. вјековјечити 

вековечно ек. уп. ијек. вјековјечно 

вековечност ек. уп. ијек. вјековјечност 

вековит ек. уп. ијек. вјековит 

вековито ек. уп. ијек. вјековито 

вековитост ек. уп. ијек. вјековитост 

вековни ек. уп. ијек. вјековни 

вековно ек. уп. ијек. вјековно 

вековност ек. уп. ијек. вјековност 

Веласкез = Веласкес (шп. Ve\azquez), -а м 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Веласкес = Веласкез (В.) 

Вёлбужд, -а м, (данас Ћустендил) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

вёлеград, -а м, МН. вёлеградови, вёлеградо

ва 14.1.1.С. 

вёлеградски, -а, -о, ген. МН. -их 8.1.3.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

вёлеграђанин, -а м, МН. вёлеграђани, вёле

грађана 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

вёлеграђанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 3.3.2.а.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 



велед6стојнiiк 

велед6стојНiiК, -а М, ВОК. велед6СТбјниче, МН. 

велед6СТбјници, велед6СТбјника, велед6СТбј

ницима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Велёж, -а М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
велеиздаја, -ё ж, ген. МН. велеиздаја 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
велеиздајица, -ё м и ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. 

мн. -ица 5.1.5.; 14.1.2.1. 
велеИздајнiiк, -а м, ВОК. велеиздајниче, МН. 

велеиздајници, велеиздајника, велеиздајници

ма l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
велеиздајница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. 

МН. -ица 5.1.5.; 14.1.2.1. 
велеиздајнiiчкii, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
велеиздајство, -а с, МН. велеиздајства, веле

издајстава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
велекупац, -пца М, ВОК. вёлекупче, инстр. ве

лекупцем (не -ом), МН. велекупци, велекупаца, 

велекупцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1. 
велелепан ек. уп. ијек. велељепан 

велелепно ек. уп. ијек. велељепно 

велелепност ек. уп. ијек. велељепност 

велељепан ијек. (ек. велелепан), -пна, -пно, 

одр. велељепни (ек. велелепни), -а, -б, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
велељепно ијек. (ек. велелепно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
велељепност ијек. (ек. велелепност), -ости 

ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

велемајстор и велемајстор, -а М, ВОК. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. -и, -бра 14.1.1. 
велемiјсторскй и велеМiјсторскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
велемiјсторски и велемiјсторски, прил. 

14.6. 
велепЬсед и велеп6сед ек. уп. ијек. велепо

сјед и велеп6сјед 

велепЬседнйк и велеп6сеДНiiК ек. уп. ијек. 

велепЬсједнiiк и велеп6сједнiiк 

велепЬседница и велеп6седница ек. уп. ијек. 

велепЬсједница и велеп6сједница 

велепЬседнiiчкii и велеп6седнiiчкii ек. уп. 

ијек. велепосједнйчкй и велеп6сјеДНЙЧКii 

велик 

велепЬседнiiштво и велеп6седнiiштво ек. 

уп. ијек. велепЬсједнiiштво и велеп6сјеДНii

штво 

велепЬсјед и велеп6сјед ијек. (ек. велепо

сед и велеп6сед), -а м, ген. мн. -ёда 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

велепЬсједнйк и велеп6сједнйк ијек. (ек. ве

лепЬседнiiк и велеп6седнйк), -а м, ВОК. -иче, 

мн. -ици, -ика, -ицима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

велепЬсједница и велеп6сједница ијек. (ек. 

велепЬседница и велеп6седница), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -бм, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
велепЬсједнiiчкii и велеп6сједнйчкй ијек. 

(ек. велепЬседнiiчкii и велеп6сеДНЙЧКii), -а, -б, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
велепЬсједнйштво и велеп6сједнiiшТВО ијек. 

(ек. велепЬседнйштво и велеп6седнйштво), -а 

с, ген. мн. -иштва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
велепродаја, -ё ж, ген. мн. велепродаја 

14.1.2.1.Ь. 

Велес, -а М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
велесајам, -ј ма м, ген. мн. велесајмбва 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

велесајамскй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
велесила, -е ж, ген. мн. вёлесила 14.1.2.1.Ь. 

велеслалом, -а м, ген. мн. велеСШlлбма 

14.1.I.c. 
велеслаломскй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
велетрговац, -бвца, вок. велетРгбвче, инстр. 

велетРгбвцем (не -ом), мн. велеТРГБВЦИ, веле

тРговаца 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 
велетрговачкii, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
велечасан не него велечастан (В.) 

велечастан (не велечасан), -сна, -сно, 

одр. велечасни, -а, -б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
10.2.(2); 14.3. 

Велешанин, -а М, мн. Велешани, Велешана, 

(према Велес) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Велешiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(према Велес) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
велешкй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
велик и велик, -а, -о, одр. вёлики И вели

ки, -а, -б, ген. мн. -их, КОМП. вёћи, нiiјвећи 4.2.а.; 

14.3. 
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Велика Госпојина 

Велика Госпојина, -ё ж, (рел., празник) 

1.2.1.1.t.; 14.1.2.1.; 14.3. 
Великй медвед ек. уп. ијек. Великй ме

двјед 

Великй медвјед ијек. (ек. Великй медвед), 

Вёликог(а) медвШеда м, 1.2.1.1.g.; 14.1.2.1.; 
14.3. 

великодушност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
великожупанскй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
великокалибарскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
великомучеийк, -а м, ВОК. великомученйче, 

МН. великомученйци, великомученйка, велико

мученйцима lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
великомученица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

великопОсед и великоп6сед ек. уп. ијек. ве

ликопОсјед и великоп6сјед 

великопОседнйк и великоп6седнйк ек. уп. 

ијек. великопilcједнйк и великопосједнйк 

великопОседница и великоп6седиица ек. 

уп. ијек. великопОсједница и великоп6сјед

ница 

великопОседнйчкй и великоп6седнйчкй 

ек. уп. ијек. великопОсједнйчкй и великопо

сједнйчкй 

великопОседнйштво и великоп6седнй

штво ек. уп. ијек. великопОсједнйштво и ве

ликоп6сједнйштво 

великопОсјед и великоп6сјед ијек. (ек. ве

ликопОсед и великоп6сед), -а м, ген. МН. -ёда 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
великопОсједнйк и великоп6сједнйк ијек. 

(ек. великопОседнйк и великоп6седнйк), -а 

м, ВОК. -йче, МН. -йци, -йка, -йцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

великопОсједница и великоп6сједница 

ијек. (ек. великопОседница и великоп6седни

ца), -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -йца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

великопОсједнйчкй и великоп6сједнйчкй 

ијек. (ек. великопilcеДНЙЧКii и великоп6сед

нйчкй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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Венёција 

великопОсједнйштво и великоп6сједнй

штво ијек. (ек. великопОседнйштво и велико

п6седнйштво), -а с, ген. МН. -йштва 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3.d. 

велист(а), -ё м, МН. велисти, вёлйста, вели

стима 15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

величанственост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
величанство, -а с, (у обраћању владарима: 

Ваше величанство, СТЈП 2: 181-206) 14.1.3. 
величати, -ам, прил. сад. величајући 

14.5.1.1.(3). 
величина, -ё ж, МН. величине, величина 

14.1.2.1.Ь. 

велможа, -ё м, МН. велможе, вёлможа 

14.1.2.1.а. 

велмошкй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Веле, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Велшанин, -а м, мн. Велшани, Велшана, 

(према Веле) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Велшiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй, 

(према Веле) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
велшкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Веља = Вељо, -ё м, дат. Вељи, ак. Вељу, ВОК. 

Вељо, инстр. Вељом и Вељо, -а м, дат. Вељу, ак. 

Веља, ВОК. Вељо, инстр. Вељом 14.1.1.g. 
Вељин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Веља и 

Вељо, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
Вељко, -ё м, дат. Вељки, ак. Вељку, ВОК. Вељ

ко, инстр. Вељком и Вељко, -а м, дат. Вељку, ак. 

Вељка, ВОК. Вељко, ннстр. Вељком 14.1.1.g. 
Вељков и Вёљков, -а, -о, ген. МН. -йх, (према 

Вељко, -ё и Вељко, -а) 4.2.а.; 14.3. 
Вељов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Вељо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
венац ек. уп. ијек. вијенац 

Венац, -нца м, ННСТр. Венцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

веначнй ек. уп. ијек. вјеначнй 

Венера и Венера, -ё ж, инстр. -ом, МИТОЛ. И 

астрон. 1.2.1.1.f.g.; 14.1.2.1. 
венеричан, -ч на, -чно, одр. венеричнй, -а, 

-6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Веиёција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 



Венецијанац 

Венецијанац, -нца м, инстр. Венецијанцем 

(не -ом), мн. Венецијанци, Венецијанаца, Вене

цијанцима 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Венецијiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
венецијiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
венскн = венiiзнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
вентилацiiјскii = вентилациiiнii (В.) 
вентилациiiнii = вентилацiiјскii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.5.; 5.2.3.; 4.2а.; 14.3. 
вентилЙрати,вентилйрам,3.л.мн.венти

лирају, прил. сад. вентилирајући 14.5.1.1.(3). 
вентiiлнii = вентiiлскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
венути (не вехнути), вёнём, прил. сад. вё-

нући 14.5.1.1.(1). 
венчавати ек. уп. ијек. вјенчавати 

венчiiнii ек. уп. ијек. вјенчiiнii 

венчаница ек. уп. ијек. вјенчаница 

венчiiње ек. уп. ијек. вјенчiiње 

венчати (се) ек. уп. ијек. вјенчати (се) 

венчиli и венчiili ек. уп. ијек. вјенчиli и вјен-

чiili 

вепар, -пра м, иистр. -ом, мн. вепрови, вепро-

ва 6.2.1.; 14.1.1. 
вера ек. уп. ијек. вјера 

веран ек. уп. ијек. в(ј)еран 

верјјнда, -ё ж, ген. мн. верандй 14.1.2.1.Ь. 

верјјнднн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
верати се, вёрём се, прил. сад. вёрућй се 

14.5.1.1.(1). 
вербалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истим а 

14.1.1.е. 

вербаЛИСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

вербалисткиња, -ё ж, ген. мн. вербалисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
ВергiiJJије (заст. Вергiiл, лат. Vergilius), -а м, 

инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Вердён (фр. Verdun), -ена м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

Верди, -йја м, инстр. -иј ем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Вердйјев, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.3. 

вероватан 

вереник ек. уп. ијек. вјеренАк 

вереница ек. уп. ијек. вјереница 

вереничин ек. уп. ијек. вјереничин 

вереничкii ек. уп. ијек. вјеренiiчкii 

веренички ек. уп. ијек. вјеренiiчки 

веренiiштво ек. уп. ијек. вјеренйштво 

вересија (не вјересија), -ё ж, дат. -ији, ин-

стр. -ијом, мн. -ије, -йја, (СТЈП 2: 287-311) 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

верз не него верс (В.) 

верзiiл, -ала м, мн. верзали, верзала 

14.1.1.с. 

верзiiлан, -лна, -лно, одр. верзалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
верзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. вер

зије, вёрзйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
верзiipiiн, -а, -о, одр. верзйранй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
верзiipiiнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вериге, вёрйга ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

веридба ек. уп. ијек. вјеридба 

веридбени ек. уп. ијек. вјеридбенii 

верист(а), -ё м, мн. веристи, вёрйста, вери-

стима 14.1.1.е. 

веристичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

верити (се) ек. уп. ијек. вјерити (се) 

верификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
верификацiiјскii = верификациiiни (В.) 

верификациiiнii = верификацијскii, -а, -о, 
ген. мн. -йх 5.1.5.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

верификовати, вёрификујём, прил. сад. вё

рификујући 14.5.1.1.(2). 
Вермахт (нем. Wehrmacht), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.k.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
вернАк ек. уп. ијек. вјерник 

верница ек. уп. ијек. вјерница 

верничин ек. уп. ијек. вјернiiчин 

верничкii ек. уп. ијек. вјерничкii 

верништво ек. уп. ијек. вјернiiштво 

верно и верно ек. уп. ијек. вјерно и вјерно 

верност и верност ек. уп. ијек. вјерност и 

вјерност 

вероватан и веРОВјјтан ек. уп. ијек. вјерова

тан и вјеровјјтан 
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веровати 

веровати ек. уп. ијек. вјеровати 

вероватно и вероватно ек. уп. ијек. вјеро

ватно и вјероватно 

вероватност и вероватност ек. уп. ијек. вје-

роватност и вјероватност 

вероваТНОliа ек. уп. ијек. вјероватноliа 

веровеснйк ек. уп. ијек. вјеровјеснйк 

веровнйк ек. уп. ијек. вјеровнйк 

веровница ек. уп. ијек. вјеровница 

веровнйчкй ек. уп. ијек. вјеровнйчкй 

веродОСтојан и веродОСтојан ек. уп. ијек. вје-

роДостојан и вјеродОстојан 

веродОСтојност и веродостојност ек. уп. ијек. 

вјеродОСтојност и вјеродостојност 

верозакон ек. уп. ијек. вјерозакон 

верозаконскй ек. уп. вјерозаконскй 

вероИсповёд ек. уп. ијек. вјероисповијед 

вероИсповёднй ек. уп. ијек. вјероИсповједнй 

вероИсповёст ек. уп. ијек. вјероИсповијест 

веронаука ек. уп. ијек. вјеронаука 

веронаучнй ек. уп. ијек. вјеронаучнй 

вероучитељ ек. уп. ијек. вјероучитељ 

вероучитељица ек. уп. ијек. вјероучитељица 

вероучитељскй ек. уп. ијек. вјероучитељ-

скй 

верс (не верз), -а М, МН. вёрси, верса и вёрсо

ви, вёрсова 14.1.1.С. 

Версај (фр. Versailles), -а М, инстр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь 

Версаliе не неге Версаче (в.) 

Версаче (не Версаliе, итал. Versace), -а М, 
(Клајн 2009: "Версачеа, Версачеов") 1.2.1.1.a.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

версифнкiiтор, -а М, ВОК. вёрсификатору и 

вёрсификаторе, инстр. версификатором и вер

сификаторем, МН. -и, версификатора 14.1.1. 
версифнкiiторскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
версифиюiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
верскй ек. уп. ијек. вјерскй 

вертикалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
весалце, -а и -ета С, мн. весалца, весалаца 

= весаоце, -а и -ета с, МН. весаоца, весалiiца 

7.2.2.с.; 14.1.3.d. 
весаоце = весалце (в.) 
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ветробрiiн 

весёлнйк, -а М, ВОК. веселниче, МН. весел

ници, веселника, веселницима 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

весёлница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1. 
весёлнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
веселост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
весељАк, -ака М, ВОК. вёсељаче, мн. весеља

ци, весељака, весељацима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. = весељачина, -е М, ген. МН. весељачйна 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
весељачина = весељАк (в.) 
весељiiчкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
веслiiч, -ача М, ВОК. вёслачу, инстр. веслачем 

(не -ом), мн. веслачи, веслача 3.1.3.; 14.1.1. 
веслачица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1. 
веслачицин (не веслачичин), -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
веслачичин не него веслачицин (в.) 

веслiiчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

веснйк и веснйк ек. уп. ијек. вјеснйк и в(ј)е

снйк 

весница и весница ек. уп. ијек. вјесница и 

вјесница 

вёснйчкй и веснйчкй ек. уп. ијек. вјёснйч-

кй И вјеснйчкй 

веспа, -е ж, ген. МН. вёспй 14.1.2.1.Ь. 

вест ек. уп. ијек. вијест 

вести и вести ек. уп. ијек. вијести и вије

сти 

ветар ек. уп. ијек. вјетар 

ветерннйр, -ара М, ВОК. вётеринару и вете

ринаре, инстр. ветеринаром и ветеринарем, МН. 

ветеринари, ветеРИШlрii 14.1.1. 
вето, -а М, ген. вета 14.1.1.С. 

вётренйк ек. уп. ијек. вјётренйк 

вётрењаст ек. уп. ијек. вјетрењаст 

ветрењача ек. уп. ијек. вјетрењача 

ветрити ек. уп. ијек. вјетрити 

ветриli ек. уп. ијек. вјетриli 

ветрнliак ек. уп. ијек. вјетрнliак 

ветробран ек. уп. ијек. вјётробрiiн 



ветровит 

ветровит ек. уп. ијек. вјетровит 

ветровито ек. уп. ијек. вјетровито 

ветровитост ек. уп. ијек. вјетровитост 

ветровка ек. уп. ијек. вјетровка 

веТРОКiЗ ек. уп. ијек. вјетрокiз 

ветромёр ек. уп. ијек. вјетромёр 

ветрометина ек. уп. ијек. вјетрометина 

ветропйр ек. уп. ијек. вјетропир 

ветропираст ек. уп. ијек. вјетропираст 

ветропйрка ек. уп. ијек. вјетропйрка 

ветропирство ек. уп. ијек. вјетропирство 

ВIЉати ек. уп. ијек. вијеЈiати 

веliе ек. уп. ијек. вијеliе 

веliн В. велик 

веliiiл, -ила м, ВОК. вёћиле, иистр. већилом, 

већйлii, (тур. заступник) 14.1.1. 
веliина, -ё ж, МН. већине, већинii 14.1.2.1.Ь. 

веliннскн, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
веliiiнски, ПРИЛ. 14.6. 
веliнАк ек. уп. ијек. вијеliнiiк 

веliница ек. уп. ијек. вијеliница 

вёliнiiчкii ек. уп. ијек. вијеliнiiчкii 

вехементан, -тна, тно, одр. вехемёнтни, -а, 

-о, ген. МН. -их, лат. 6.2.3.; 4.2.а.; 4.1.; 14.3. 
вехементност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 4.1.; 14.1.2.2. 
вехеменција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ијii 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1. 
вехнути не него венути (в.) 

ве-це, ве-цеа м, (WC, WC-a, не УС) 13.2.2. 
вечан ек. уп. ијек. вјечан 

вечё, вёчера с (нема мн.) 14.1.3. 
вечера, -ё ж, МН. вечере, вёчёрii 14.1.2.1.Ь. 

вечеравати, вечерiiвiiм, ПРИЛ. сад. вечерава-

јући 14.5.1.1.(3). 
вечерас, ПРИЛ. 14.6. 
вечерати, -ам 14.5.1.1.(3). 
вечерашњii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вечерiiн, -ина м, (вечерни ветар, западни 

ветар)14.1.1. 

вечерица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ицii 

14.1.2.1.Ь. 

Вечерњача, -ё ж, астрон. 1.2.1.1.g.; 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

вечёрњii, -3, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вечером, ПРИЛ. 14.6. 
вечит ек. уп. ијек. вјечит 

вiделац 

вечито ек. уп. ијек. вјечито 

вечитост ек. уп. ијек. вјечитост 

Вечнii град ек. уп. ијек. Вјечни град 

вечно ек. уп. ијек. вјечно 

вечност ек. уп. ијек. вјечност 

вешала ек. уп. ијек. вјешала 

вешалица ек. уп. ијек. вјешалица 

вешати ек. уп. ијек. вјешати 

вешёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
вешёрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ицii 

14.1.2.1.Ь.2 

веш-машiiна, вёш-машинё ж, ген. МН. вёш-

-машинii 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

вешт ек. уп. ијек. вјешт 

вештiк ек. уп. ијек. вјештiк 

вештакиња ек. уп. ијек. вјештакиња 

вештац ек. уп. ијек. вјештац 

вештачити ек. уп. ијек. вјештачити 

вештiчкii ек. уп. ијек. вјештiчкii 

вешташтво ек. уп. ијек. вјешташтво 

вештина ек. уп. ијек. вјештина 

вештица ек. уп. ијек. вјештица 

вештич(и)ји ек. уп. ијек. вјештич(и)јii 

вештичин ек. уп. ијек. вјештичин 

ви = ВИ, вас и Вас, зам. за 3. Л. МН., (СТЈП 2: 
181-206) 1.2.4.1.; 14.2.1. 

вибраЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
15.1.1.а.; 14.3. 

вибрион, -она м, мн. ви6риони, ви6рионii, 

(мед. врста 6актерије) 5.2.3.; 14.1.1.С. 
вигањ, -гња м, инстр. -ем, ген. МН. вигiiњii И 

вигањ, -гња м, инстр. -ем, ген. мн. вигiiњii 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

вi!дйр, -ара м, ВОК. видзру и видзре, инстр. ви

даром и видарем, МН. видари, вищiрii 14.1.1. 
видарев и видаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
видарица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

= вНдйрка, -ё ж, дат. -к и, ген. мн. -ки 1l.3.2.g.: 
14.1.2.1.Ь. 

видаричин = вНдiркин, -а, -о, ген. МН. -их 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

вi!дйрка = видарица (в.) 
вНдiркин = видаричин (в.) 

вiделац ек. уп. ијек. вiдјелац 
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вИдео 

вИдео, -а м, ми. вИдеи, видеа, ак. видее 

14.1.1. 
видео-, први део полусложеница или сло

женица. 

вИдео-диск, видео-диска м, ми. видео-диско

ви, видео-дискова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

вИдео-игра, видео-игре ж, ми. видео

игре, видеО-ИГliра 12.2.1.а.; 6.2.2.Ь.; 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

вИдео-касета, видео-касете ж, ми. видео-ка

сете, видео-касета 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

вИдео-клип, видео-клипа М, МИ. видео

-клипови, вйдео-клипова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.С. 

вИдео-клуб, видео-клуба м, ми. вйдео

клубови, видео-клубова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.С. 

вИдео-рекордёр, видео-рекордера М, иистр. 

видео-рекордером, МИ. видео-рекордери, ви

део-рекордера 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

вИдео-спОт, видео-спота м, ми. видео-спото

ви, видео-спОтова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

видеотека, -е ж, дат. -ци, геи. МИ. -ка 11.2.1.(1); 
15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

видеЬфйл, -ила М, ми. видеофили, видеофи-

ла 14.1.1. 
вИдеоц не него вИделац (В. под вИдјелац) 

вИдети ек. уп. ијек. вИдјети 

вИдйк, -ика М, МИ. видици, видика, видици

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
видitковац и вИдиковац, -овца М, иистр. -ов

цем (не -ом), ми. -овци, -оваца 6.2.1.; 14.1.1. 
ВИдйн, -ина м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Видitнац, -нца М, инстр. Видинцем (не -ом), 

МИ. Видинци, Видйнаца, Видинцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

вИдйнскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вИдиоц не него вИдјелац (В.) 

вИдјелац (не Biiдjeoц) ијек. (ек. вiiделац, не 

вИдеоц), видиоца (ек. видеоца) М, ВОК. видиоче 

(ек. видеоче), инстр. -ем (не -ом), МИ. видиоци, 

вИдјелаца (ек. видеоци, виделаца) 2.1.2.; 2.2.2.; 
7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 

вИдјети (не виђети) ијек. (ек. вИдети), видйм, 

ПРИЛ. сад. видећи, ПРИД. рад. видио (не видјео), ви

дјела, вйдјело (ек. видео, видела, видело) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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византйнка 

вИдљивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ВИдовдан, -а и ВИдова дана (дне) м, лок. Ви

довдану и Видову дану (днё) 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
вИдовданскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
видовитост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
видовњак, -ака М, ВОК. видовњаче, МИ. ви

довњаци, видовњака, видовњацима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
видовњачкй, -а, -о, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вИдокруг, -а М, МИ. видокрузи И видокруго

ви, геи. видокругова 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
вИдомёр ек. уп. ијек. вИдомјёр 

вИдомјёр ијек. (ек. вИдомёр), -а М, иистр. 

-ом, МИ. видомU)ери, видомU)ера 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 

вИдра, -е ж, геи. МИ. видрй 14.1.2.1.Ь. 

вitђати, виђам, ПРИЛ. сад. виђајући 

14.5.1.1.(3). 
вИђен, -а, -о, одр. виђенй, -а, -о, геи. МИ. -йх 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
виђеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вИђёње, -а с, геи. МН. виђења 3.3.2.а.; 14.1.3.d. 
виђење, -а с, геи. МИ. виђења, (у изразу: до 

виђења) 3.3.2.а.; 14.1.3.d. 
виђети не него вИдјети (В.) 

виз8жист(а), -е М, МИ. -и, -йста, -истима 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

Визант, -а М, иистр. -ом (други назив за Кон

стантинопољ или Цариград) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Византија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
византйјскй = византйнскй, -а, -о, ген. МИ. 

-йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
византitнац, -нца М, ВОК. византйнче, ии

стр. византинцем (не -ом), ми. византинци ви

зантйнаца, византинцима, (сплеткар) 6.2.1.; 
ll.1.1.a.(1); 14.1.1. 

Византitнац, -нца М, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

Византинци, Византйнаца, Византинцима, 

(према Визант) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
византинИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
византйнка, -е ж, дат. -ки (не -ци) геи. МИ. 

-кй, (сплеткарица) 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 



8изантинка 

8изантинка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
византински = византијски (В.) 
византски, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ви

зант) 4.2.а.; 14.3. 
визионiiр, -ара м, вок. визионару и визиона

ре, инетр. ВИЗИОНliром И ВИЗИОНliрем, мн. визио

нари, визионара 5.2.3.; 14.1.1. 
визионiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 5.2.3.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
визионiiрски, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вИзиткiiрта, -е ж, ген. мн. визиткарата и ви

зиткарти 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
вијавица ијек. (ек. вёјавица), -е ж, инетр. -ом, 

ген. мн. -ица 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вијадукт, -а м, мн. вијадукти, вијадуката 

5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
вијалица ијек. (ек. вёјалица), -е ж, инетр. -ом, 

ген. мн. -и ца 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вијати ијек. (ек. вёјати), вијем (ек. вёјем), 

прил. сад. вијући (ек. вёјући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1 ). 

вијiiч ијек. (ек. вејiiч), -ача м, вок. вијачу (ек. 

вёјачу), инетр. -ем (не -ом), мн. вијачи, вијача (ек. 

вејачи, вејача) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
вијача ијек. (ек. вејача), -е ж, ген. мн. вијача 

(ек. вёјача) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
вијачица ијек. (ек. вејачица), -е ж, вок. -е, 

инетр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

вијеђни ијек. (ек. вёђнй), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вијек ијек. (ек. вёк), -а м, мн. вијекови, вије

кова (ек. векови, векова) и вјёкови, вјёкова (ек. 

векови, векова) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
вијенац ијек. (ек. венац), -нца м, инетр. -ем (не 

-ом), мн. вијенци, вијенаца (ек. венци, венаца) 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
вијест ијек. (ек. вёст), -и ж, инетр. вијести и 

вијешћу (ек. вести и вешћу), мн. вијести, вијести 

(ек. вести, вести) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.2.Ь. 
вијести и вијести ијек. (ек. вести и вёстн), 

везем, прил. сад. везући 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
вијеliати ијек. (ек. веliати), вијећiiм (ек. ве

ћiiM), прил. сад. вијећајући (ек. већајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

8itлијам 

вијеliе ијек. (ек. Belie), -а с, ген. мн. вијећii (ек. 
Beћii) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3.d. 

вИјеliнйк ијек. (ек. вёliнйк), -а м, вок. -иче, 

мн. -ици, -ика, -ицима 2.1.1.; 2.2.1.; ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

вијеliница ијек. (ек. вёliница), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.I.b. 
вијеliнйчки ијек. (ек. вёliнйчкй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вијоглав, -а, -о, одр. вијоглавй, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
вијорити (се), -им (се), прил. сад. вијорећи 

(се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
вијуга, -е ж, дат. -зи, мн. вијуге, вијуга 5.1.5.; 

1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
вијугав, -а, -о, одр. вијугави, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
вијугавост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

5.1.5.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
викаријiiТ, -ата м, мн. викаријати, викари

јата, цркв. 5.1.5.; 14.1.1.с. 
викати, вичем, прил. сад. вичући ll.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
викенд (енгл. week-end), -а м, мн. викенди, 

викенда 14.1.1.с. 

викендiiш, -аша м, инетр. викендашем (не 

-ом), мн. викендаши, викендаша 14.1.1. 
вила, -е ж, вок. вило, мн. виле, вила 14.1.2.1. 
вилајет, -а м, ген. мн. вилајета 5.1.1.; 14.1.1.с. 
вилајетскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
виленйк, -ика м, вок. вилениче, мн. вилени

ци, виленика, виленицима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

виленйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

вилењiiк, -ака м, вок. вилењаче, мн. вилења

ци, вилењака, вилењацима ll.l.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

вилењiiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

8itлијам (енгл. William), -а м, (Прћић 1998: 
"Боље него Вилијем; не Виљем, Виљам, Ви

лиам"; Клајн 2009: "Виљем није погодна тран
скрипција за енгл. William и сродна имена из 
других језика. Боље је енглеско име преносити 

као Вилијам, а из других језика према извор-
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8илиli 

ном облику: немачки Вилхелм (WiZhelm), хо
ландски Вилем (Willem) итд.") 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

8илиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

8илиliаиин, -а м, мн. Вилићiiни, Вилићана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
8илиliанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вилиliкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 1O.3.а.; 

14.3. 
вИлица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1. 
вИличнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
виловњiiк, -ака М, вок. виловњаче, мн. ви

ловњаци, виловњака, виловњацима 11.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

вilљушка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. виљушака и 

виљушкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
вilљушкйр, -ара м, инстр. виљушкаром, мн. 

виљушкари, виљушкара 14.1.1. 
вilљуwчица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
винiiр, -ара м, ВОК. винару и винаре, инстр. ви

нарем и винаром, мн. винари, винара 14.1.1. 
винарев и винаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
винаричин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
винарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вiiнковачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
8iiнкiiВЦИ, Винковаца м мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
8iiнкiiвчанин, -а м, мн. Винковчани, Вин

ковчана 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1.а. 
8iiнковчiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
винiiвнйк, -а М, ВОК. виновнйче, мн. винов

ници, виновника, виновнйцима l1.1.1.а.(1); 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
виновница, -е Ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
виноградар, -ара м, ВОК. виноградару и ви

ноградаре, инстр. виноградарем и винограда

ром, мн. виноградари, виноградара 14.1.1. 
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виолоичелист(а) 

виноградарев и виноградаров, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
виноградiрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
виноградiiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
виноградскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
8инодiiл, -ола м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
винодолскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
8инодолскй закон, ВиноДолског(а) закона 

м, ист. 1.2.1.1ј.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
8инсент вiи гаг, Винсента ван Гога м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
винчестерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.i.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
8инчи (итал. ујпсј), -ија м, инстр. -иј ем 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
вињага, -е Ж, дат. -зи, мн. вињаге, вињага 

1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ви6ла, -е Ж, ген. мн. ви6ла и виола 5.2.3.; 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

виолентан и виолентан, -тна, -тно, одр. ви

олентни и виолёнтни, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

виолеитно и виолентно, прил. 5.2.3.; 14.6. 
виолентнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

5.2.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
виоленција, -е Ж, дат. -ији, и нстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
виолетан, -тна, -тно, одр. виолетни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
виолина, -е Ж, ген. мн. виолина 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

виолинист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

5.2.3.; 14.1.1.е. 
виолинистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
виолинисткиња, -е Ж, ген. мн. виолинист

киња 5.2.3.; 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
виОлйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
виолист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 5.2.3.; 

14.l.l.е. 

виолончелист(а), -е М, мн. -и, -иста, -исти

ма 5.2.3.; 14.l.l.e. 



виолончелисткиња 

виолончелисткиња, -е Ж, ген. мн. виолон

челисткйња 5.2.3.; 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
виолончело, -а с, ген. мн. виолончёла и вио

лончело, -а с, ген. мн. виолончела 5.2.3.; 14.1.3.d. 
виолскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вираж, -ажа М, инстр. виражом, мн. виражи, 

виража 14.1.1.Ь. 

виражнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вирак, -рка М, мн. вирци, вирака, вирцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Вировитица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Вировитичанин, -а М, МН. Вировитичани, 

Вировитичана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Вировитичанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вировИтичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
виртоуз и виртоуз не него виртуоз и вир

туоз (В.) 

виртуоз (не виртоуз), -6за М, мн. вирту6зи, 

вирту6за и виртуоз (не вИртоуз), -а М, мн. вир

туози, виртуоза 14.1.1. 
виртуiiзан, -зна, -зно, одр. виртуознй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вирту6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
виртуОскиња, -ё ж, ген. мн. виртуоскйња 

14.1.2.1.Ь. 

висак, -ска М, мн. висци, висака и вискови, 

вискова 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
вlkети не него вИсити (В.) 

висеliii, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
висија, -ё ж, дат. ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
вИсиномер ек. уп. ијек. вИсиномјер (В.) 

висиномјер ијек. (ек. вИсиномер), -а М, ин

стр. -ом, МН. висиномU)ери, висиномU)ёра 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.l.1.Ь. 

висити (не вИсјети и вИсети), -йм, прип. сад. 

висёћи 14.5.1.1.(4). 
висити, висйм, прип. сад. висёћи 14.5.1.1.(4). 
вИсјети не него вИсити (В.) 

вИскii, -ија М, инстр. -ијем, мн. -ији, -йја 5.1.5.; 
14.1.1. 

високошколскii 

виск6зност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
висок, висока, високо, одр. високй, -а, -о, ген. 

МН.- йХ, комп. вишй (не вишјй, вишљй, височи

јй), највишй 4.2.а.; 14.3. 
Високii Дечани, Високiiх Дечана М мн. 

1.2.1.1ј.; 14.3.; 14.1.1. 
Високо, Високог(а) с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
високоакумулатiiван, -вна, -вно, одр. ви

СОКOIiкумулатйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

високоградња, -ё ж, ген. мн. високоградњй 

14.1.2.1.Ь. 

високодостојНiiК, -а М, вок. -йче, МН. -йци, 

-йка, -йцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
висококалоричан, -чна, -чно, одр. високока

лоричнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
висококвалитётан,-тна,-тно, одр. висо

коквалитётни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

висококвалификован, -а, -о, одр. високо

квалификованй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
високоморалан, -лна, -лно, одр. високомо

ралнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
високонапонскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
високообразован, -а, -о, одр. високообразо

ванй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
високопаран,-рна,-рно,одр.високопарнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
високопарност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
високопреосвештенство, -а с (у обраћању 

митрополитима: Ваше високопреосвештен

ство), (СТЈП 2: 181-206) 14.1.3. 
високородан, -дна, -дно, одр. високороднй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
високофреквентан, -тна, -тно, одр. високо

фреквентнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
високоцењенii ек. уп. ијек. високоцијењеНii 

високоцијењеНii ијек. (ек. високоцењенii), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 12.2.1.Ь.; 14.3. 
високошк6лац, -лца М, вок. високошколче, 

инстр. високошк6лцем (не -ом), МН. високошк6л

ци, високошколаца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
ВИСОКОШКОЛСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
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вИсост 

вИсост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Височанин, -а, ми. Височани, Височана 

1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1.а. 
Височанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
височанство, -а с, геи. ми. височанстава и 

височанство, -а с, геи. ми. височанстава, (СТЈП 

2: 181-206; уп. величанство) 3.1.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3.d. 

височијй не него вишй (в. висок) 

Височица, -е Ж, иистр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

височкй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Високо) 

4.2.а.; 3.1.3. 
виспреност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
висУ-љак, -љка м, ми. висуљци, висуљака, 

висуљцима 6.2.1.; 14.1.1. 
вИталан, -лна, -лно, ОДр. вйталнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
виталност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вИтао, -тла м, ми. витлови, витлова 7.1.1.; 

14.1.1.С. 

вИтёз, -а м, ВОК. вйтеже, ми. вйтези, вйтеза и 

вйтезови, витезова 14.1.1.С. 

ВИтез, -а м, ПОК. Витезу и Вйтезу 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
ВИтёзовиli, -а м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
вИтёшкй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
витёшки, прип. 14.6. 
вИти, вйјем, прип. сад. вйјући 14.5.1.1.(2). 
вИтичаст, -а, -о, ОДр. вйтичастй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вИткост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ВИтлејем, -а м, иистр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

витриол, -ола м, ми. витриоли, витриола 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
вихор, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ора 4.1.; 

14.1.1.Ь. 

вихоран, -рна, -рно, одр. вйхорнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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вишезначан 

вИхораст, -а, -о, одр. вйхорастй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
виц, вица м, иистр. -ем (не -ом), ми. вицеви, 

вицева 14.1.1.С. 

вице- први део сложеница у значењу: по

моћник, заменик онога који се означава у дру

гомделу. 

вицеадмирал, -ала м, ВОК. вйцеадмирале, ми. 

вицеадмирали, вицеадмирала 14.1.1. 
вицеадмиралскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
вИцекраљ, -аља м, иистр. вицекраљем (не 

-ом) 15.1.1.а.; 14.1.1. 
вицешампион, -она м, ми. вицешампиони, 

вицешампиона 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

вицмахер, -а м, иистр. -у, иистр. -ом, МИ. -и, 

-ёра 15.1.1.а.; 14.1.1. 
вИчан, вйчна и вична, вйчно и вично, ОДр. 

вйчнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вичност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишак, -ш ка м, ми. вишци, вишака и вишко

ви, вишкова 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
вiiше и вiiшё, прип. 14.6. 
вiiшебој, -оја м, иистр. вйшебојем, ми. вйше

боји, вйшебоја 14.1.1.Ь. 

вишебојан и вишебојан, -јна, -јно, одр. ви

шебојни и вйшебојни, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

вишебојиост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вiiшеброј, -оја м, иистр. вйшебројем, ми. вй

шеброји, вйшеброја 14.1.1.Ь. 

вишеврсан не него вишеврстан (в.) 

вишеврстан (не вишеврсан), -сна, -сно, 

одр. вишеврснй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 10.2.(2); 
4.2.а.; 14.3. 

вншегласан, -сна, -СНО, одр. вишегласни, -8, 
-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

вишеГОДИШЊii, -8, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

вiiшеградскii, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Вй

шеград) 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
вишеднёвнii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вишезначан, -ч на, -чно, ОДр. вишезначнй, 

-а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



вишезначнiiст 

вишезначнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишеимени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишејезичан, -чна, -чно, одр. вишејезични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вишејезичнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишекрат, прил. 14.6. 
вишекратан, -тна, -тно, одр. вишекратни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вишемесечий ек. уп. ијек. вишемјесечнй 

вишемјесечий ијек. (ек. вишемесечнй), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вишесложан, -жна, -жно, одр. вишесложни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вишесложнiiСт, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишеслiiјан, -јна, -јно, одр. вишеслојни, -а, 

-о, ген. мн.- их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вишестранiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишеструк, -а, -о, одр. вишеструки, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишеструкiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вишетомнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишеliелiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вишецифрен, -а, -о, одр. вишецифрени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишечлан, -а, -о, одр. вишечлани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишјii не него вишii (В. висок) 

вишкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Бис) 4.2.а.; 

14.3. 
Вишкii юiНiiЛ, Бишког(а) канала м 1.2.1.1.h.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.3.; 14.1.1. 
вишљii не него вишii (В. висок) 

вiiшња, -ё ж, мн. вишње, вишања 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

вишњевак, -а м, мн. вишњеваци, вишњева

ка, вишњевацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
вишњевача, -ё ж, ген. мн. вишњевача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

вишњii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вишњiiк, -ика м, мн. вишњици, вишњикii, 

вишњицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 

вјежбачев 

вiiшњичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
вјеверица ијек. (ек. веверица), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
вјеверич(и)јii ијек. (ек. веверич(и)јii), -а, -ё, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеверичаст ијек. (ек. веверичаст), -а, -о, одр. 

в(ј)ёверичасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

вјеверичин ијек. (ек. веверичин), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вједро не него ведро (В.) 

вјеђа ијек. (ек. веђа), -ё ж, мн. в(ј)ёђе, в(ј)еђа 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјёђнА ијек. (ек. вёђнн), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјежба ијек. (ек. вежба), -ё ж, ген. мн. в(ј)ёжби 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјежбалац (не вјежбаоц) ијек. (ек. вежбалац 

(не вежбаоц», -аоца м, вок. в(ј)ежбаоче, инстр. 

в(ј)ежбаоцем (не -ом), мн. в(ј)ежбаоци, в(ј)е

жбалiiцii 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1. 
вјежбалачкii и вјежбалачкii ијек. (ек. ве

жбалачкii и вежбалачкii), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјежбалiiшнii ијек. (ек. вежбалйшнii), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјежбалiiште ијек. (ек. вежбалiiште), -а с, 

ген. мн. в(ј)ёжбалишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
вјежбiiнка ијек. (ек. вежбiiнка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
вјежбiiње ијек. (ек. вежбiiње), -ас, ген. мн. в(ј)ё

жбiiњii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
вјежбаоница и вјежбаоница ијек. (ек. ве

жбаоница и вежбаоница), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ицii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјежбаоц не него вјежбалац (В.) 

вежбаоц не него вежбалац (В. под вјеж

балац) 

вјежбати ијек. (ек. вежбати), -ам, прил. сад. 

в(ј)ёжбајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
вјежбiiч ијек. (ек. вежбiiч), -ача м, вок. в(ј)ё

жбачу, инстр. в(ј)ежбачем (не -ом), мн. в(ј)ежба

ЧИ, вU)ежбачii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.l.l.Ь. 
вјежбачев ијек. (ек. вежбачев), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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вјежбачица 

вјежбачица ијек. (ек. вежбачица), -е ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

вјежбачиции (не вјежбачичин) ијек. (ек. ве

жбачиции (не вежбачичин», -а, -о, ген. мн. йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјежбачичин не него вјежбачицин (В.) 

вјежбачкii ијек. (ек. вежбiчкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
8јека = 8јеко, -е м, дат. Вјеки, ак. Вјеку, 

ВОК. Вјёко, инстр. Вјеком и 8јеко, -а м, дат. Вје

ку, ак. Вјека, вок. Вјёко, инстр. Вјеком 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
8јека, -е ж, вок. Вјёко, инстр. Вјеком, (према 

8јекослава) 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

8јекин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 8јека, -е 

ж, и 8јека и 8јеко, -е м); 4.2.а. 

8јекица, -е ж, инстр. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
8јекичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вјекован ијек. (ек. векован), -вна, -вно, одр. 

вU)ековнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

вјековати ијек. (ек. вековати), вШекујем, 

прил. сад. вU)екујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
вјекОвитијек. (ек. вековит), -а, -о, ген. мн. в(ј)е

ковитй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

вјековито ијек. (ек. вековито), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

вјековитост ијек. (ек. вековитост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

вјековјечан ијек. (ек. вековечан), -ч на, -ч но, 

одр. вU)ековU)ечнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

вјековјечити нјек. (ек. вековечити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
вјековјечно нјек. (ек. вековечно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
вјековјечност нјек. (ек. вековечност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

BjeKOBHii ијек. (ек. BeKOBHii), -а, -о, ген. мн. 
-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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вјересија 

вјековно ијек. (ек. вековно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
вјековност ијек. (ек. вековност), -ости Ж, нн-

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
8јекослав, -а м 2.1.2.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

8јекослава, -е ж 2.1.2.; 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
вјеначнii ијек. (ек. веначнii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

вјенчавати ијек. (ек. венчавати), вШен

чавам, прил. сад. вU)енчавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

вјенчанii ијек. (ек. венчанii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјенчаннца ијек. (ек. венчаница), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

вјеНЧiњеијек. (ек. венчiње), -ас, ген. мн. вШен

чања, (овенчавање) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
вјенчање ијек. (ек. венчање), -ас, ген. мн. в(ј)ен

чања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 

вјенчати (се) ијек. (ек. венчати (се», в(ј)ен

чам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
вјенчиli ијек. (ек. венчиli), -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. вU)енчићи, вU)ёнчйћа и вјенчiili ијек. 

(ек. венчiili), -ића м, инстр. -ем (не -ом), мн. вШен

чићи, в(ј)енчића 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
8јепш (пољ. Wieprz), -а м, инстр. -ем 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

вјера ијек. (ек. вера), -е ж, мн. в(ј)ёре, вШёра 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјеран и вјеран ијек. (ек. веран и веран), 

-рна, -рно, одр. вU)ёрнй И вU)ёрнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.2.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

BjepeHiiK ијек. (ек. BepeHiiK), -а м, вок. вШёре
нйче, мн. вU)ёренйци, вU)ёренйка, вU)ёренй

цима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
вјереница ијек. (ек. вереннца), -е ж, иок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
вјереничин ијек. (ек. вереничин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеренiiчкii ијек. (ек. веренiiчкii), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеренiiштво ијек. (ек. веренiiштво), -а с, мн. 

в(ј)ёренйштва, в(ј)ёренйштава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.; 14.1.3.d. 

вјерееија не него вересија (В.) 



вјеридба 

вјеридба ијек. (ек. веридба), -ё ж, ген. мн. 

вU)еридбй и вU)еридаба 2.2.2.; 2.1.2.; 6.2.2.Ь.; 
14.1.2.1.Ь. 

вјеридбени ијек. (ек. веридбени), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјерити (се) ијек. (ек. верити (се», вU)ёрйм 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
вјерник ијек. (ек. вернйк), -а М, иок. вШер

нйче, мн. вU)ернйци, вU)ернйка, вU)ернйцима 

2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
вјерница ијек. (ек. верница), -ё ж, иок. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјернички ијек. (ек. вернички), -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјерништво ијек. (ек. верништво), -а с, 

МН. вU)ернйштва, вU)ернйштава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3.d. 

вјерно и вјерно ијек. (ек. верно и верно), 

прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
вјерност нјек. (ек. верност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

вјероватан и вјероввтан нјек. (ек. верова

тан и вероввтан), -тна, -тно, одр. вU)ероватнй 

и вU)ёроватнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

вјеровати ијек. (ек. веровати), вШёрујём, 

прип. сад. вU)ёрујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
вјероватно и вјероватно ијек. (ек. вероват

но и вероватно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
вјероватност и вјероватност ијек. (ек. веро

ватност и вероватност), -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вјероватноliа ијек. (ек. вероватноliа), -ё 

ж, инстр. -ом, ген. мн. -6ћа 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

вјеровјесник ијек. (ек. веровесник), -а М, 

иок. вU)еровU)еснйче, мн. вU)еровU)еснйци, 

R(ј)е\"!ов(ј)еснйка, вU)еровU)еснйцима 2.1.2.; 
2.2.2.; l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

вјеровник ијек. (ек. веровник), -ика М, иок. 

вU)ёровнйче, мн. вU)еровници, вU)еровни

ка, вU)еровницима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

вјеровница ијек. (ек. веровница), -ё ж, иок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (жена која даје кре

дит, зајам) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 

вјесник 

вјеровница ијек. (ек. веровница), -ё ж, ин

стр. -ом, ген. мн. -йца, (кредитно писмо) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

вјеровнички ијек. (ек. веровнички), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеродОстојан и вјеродОстојан ијек. (ек. ве

родОСтојан и веродОСтојан), -јна, -ј но, одр. вШе

род6стојнй и вU)ероДостојнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеродОСтојност и вјеродостојност ијек. (ек. 

веродОСтојност и веродостојност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

вјерозакон ијек. (ек. верозакон), -а М, ген. мн. 

вU)ерозакона 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
вјерозаконски ијек. (ек. вероз8конски), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјероисповијед ијек. (ек. вероисповед), -и ж, 

инстр. вјеройсповиједи и вјеройсповијеђу, ген. 

мн. вјеройсповиједй (ек. веройсповёди и веро

йсповёђу, ген. мн. вероисповёдй) 2.1.2.; 2.1.1.; 
2.2.2.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 

вјероИсповијест ијек. (ек. вероисповест), -и 

ж, инстр. вјеройсповијести и вјеройсповијешћу, 

ген. мн. вјеройсповијестй (ек. веройсповёСти и 

веройсповёшћу, ген. мн. веройсповёстй) 2.1.2.; 
2.1.1.; 2.2.2.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

вјероИсповједни ијек. (ек. вероисповедни), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјеронаука ијек. (ек. веронаука), -ё ж, дат. 

-ци 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
вјеронаучни ијек. (ек. веронаучни), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјероучитељ ијек. (ек. вероучитељ), -а М, 

инстр. -ем, ген. МН. вU)ероучитёља 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.Ь.с. 

вјероучитељица ијек. (ек. вероучитељица), 

-ё ж, иок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

вјероучитељски ијек. (ек. вероучитељски), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјерски ијек. (ек. верски), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Вјерују и Вјерују, ИМ. индкп. с, реп. 2.1.2. 
вјесник ијек. (ек. весник), -а М, иок. вU)ёснй

че, мн. вU)ёснйци, вU)ёснйка, вU)ёснйцима и 

в(ј)есник ијек. (ек. весник), -ика М, иок. вШё-
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вјесница 

сниче, мн. вU)есници, вU)есника, вU)есницима 

2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
вјесница ијек. (ек. весница), -ё ж, вок. -е, ин

стр. -ом, мн. вU)ёснице, вU)ёсница и вјесница 

ијек. (ек. весница), -ё ж, вок. в(ј)ёснице, инстр. 

-ом, мн. вU)еснице, вU)ёсница 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1. 

вјеснйчкй и вјеснйчкй, ијек. (ек. веснйч

кй и веснйчкй), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

вјётар ијек. (ек. вётар), -а, иистр. -ом, мн. вО)ё

трови, вШётрова и вU)ётри, вШётара 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.1.2.; 14.1.1.С. 

вјетренйк ијек. (ек. ветренйк), -а М, мн. вШё

треници, вU)ётреника, вU)ётреницима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

вјетрењак ек. уп. ијек. ветрењак 

вјетрењак ијек. (ек. ветрењак), -а М, мн. вШё

трењаци, вШётрењака, вU)ётрењацима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

вјетрењаст ијек. (ек. ветрењаст), -а, -о, одр. 

в(ј)ётрењасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

вјетрењача ијек. (ек. ветрењача), -ё ж, ген. 

мн. вU)етрењача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
вјетрити ијек. (ек. ветрити), вU)ётрим, прип. 

сад. вU)ётрёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
вјетриli ијек. (ек. ветриli), -а М, инстр. -ем 

(не -ом), мн. вU)етрићи, вU)ётрића и вје

трйli ијек. (ек. ветрйli), -ића м, инстр. вU)етри

ћем (не -ом), мн. вU)етрићи, вU)етрића = вје

триliак ијек. (ек. ветриliак), -ћка М, мн. вШе

трићци, вU)етрићака, вU)етрићцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

вјетриliак = вјетриli (в.) 
вјетробран ијек. (ек. ветробран), -а М, ген. мн. 

вU)ётробрана 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
вјетров ијек. (ек. ветров), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјетровит ијек. (ек. ветровит), -а, -о, одр. вШе

тровити, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

вјетровито ијек. (ек. ветровито), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

вјетровитост ијек. (ек. ветровитост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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вјештак 

вјетровка ијек. (ек. ветровка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
вјетроказ ијек. (ек. ветроказ), -а М, ген. мн. 

вU)ётроказа 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
вјетромјёр ијек. (ек. ветромёр), -а М, инстр. 

-ом, мн. -и, -ёра 2.1.3.4.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь. 
вјетрометина ијек. (ек. ветрометина), -ё ж, 

ген. мн. вU)етрометина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјетропир ијек. (ек. ветропйр), -а м, вок. -у И 

-е, инстр. мн. -и, -ира 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
вјётропираст ијек. (ек. вётропираст), -а, -о, 

одр. вU)етропирасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

вјетропйрка ијек. (ек. ветропйрка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

вјетропирство ијек. (ек. ветропирство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 14.1.3.d. 
вјечан ијек. (ек. вечан), -чна, -ч но, одр. вШё

чни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

вјечнт ијек. (ек. вечнт), -а, -о, одр. в(ј)ечити, 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјечито ијек. (ек. вечито), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
вјечитост ијек. (ек. вечитост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

Вјечнй град ијек. (ек. Вечнй град), ВU)ёч

ног(а) града м (Рим) 1.2.1.1.h.(I); 14.3.; 14.1.1. 
вјечно ијек. (ек. вечно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
вјёчност ијек. (ек. вёчност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

вјешала ијек. (ек. вешала), вU)ёшала с мн. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
вјешалица ијек. (ек. вешалица), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ицii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјешати ијек. (ек. вёшати), -ам, прип. сад. вШё

шајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
вјешт ијек. (ек. вешт), вU)ёшта и вU)ешта, 

вU)ёшто и вU)ешто, одр. вU)ёшти и вU)ешти, 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјештак ијек. (ек. вештiiк), -ака м, вок. в(ј)ё

штаче, мн. вU)ештаци, вU)ештака, вU)ештаци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 



вјештакиња 

вјештакиња ијек. (ек. вештакиња), -ё ж, ген. 

мн. вU)ештакйња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјештац ијек. (ек. вештац), -шца м, вок. вU)ё

шче, инстр. вU)ешцем (не -ом), мн. вU)ешци, вШе

штаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
вјештачити ијек. (ек. вештачити), вU)еш

тачим, прип. сад. вU)ешпiчёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

вјештачкй ијек. (ек. вештачкй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјешташтво ијек. (ек. вешташтво), -а с, 

мн. вU)ешпiштва, вU)ешташтава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3.d. 

вјештина ијек. (ек. вештина), -ё ж, мн. BU)e
штине, вU)ештина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

вјёштица ијек. (ек. вёштица), -ё ж, ВОК. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
вјёштич(и)јй ијек. (ек. вёштич(и)јii), -а, -ё, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
вјёштичин ијек. (ек. вёштичин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вјешчев ијек. (ек. вешчев), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вкв., скр. високофвалификован 13.3.1.d. 
влiirа, -ё ж, дат. -зи, ми. влаге, влага 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

влiirОМёр ек. уп. ијек. влiirомјёр 

вла..омјёр ијек. (ек. вла..омёр), -а м, иистр. 

-ом, МН. влагомU)ёри, влагомU)ёра 2.1.3.4.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь. 

Влада = Владо, -ё м, дат. Влади, ак. Владу, ВОК. 

Владо, инстр. Владом и Владо, -а м, дат. Владу, 

ак. Влада, ВОК. Владо, инстр. Владом 14.l.l.g. 
влада, -ё ж, ген. МИ. влада 14.1.2.1. 
владајуliii, -а, -ё, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
владалац (не владаоц), -аоца м, ВОК. владао-

че, инстр. владаоцем (не -ом), МН. владаоци, вла

далаца, владаоцима 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
владалачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
владалаштво, -а с, ген. МН. владалаштва 

14.1.3.d. 
владаоц не него владалац (в.) 

владаочев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

власнйк 

владар, -ара м, ВОК. владару и владаре, ин

стр. владаром и владарем, МН. владари, влада

ра 14.1.1. 
владарев и владаров, -а, -о, ген. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Влада Републикё Српскё, Владё Републикё 

Српскё ж 1.2.1.l.h.; 1.2.1.2.2.Ь. 
владарица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1. 
владаричин, -а, -о, геи. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
владика, -ё м, дат. -ци, МН. владике, владй

ка 14.1.2.1.а. 

владикин = владичин, -а, -о, геи. ми. -их 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Владин, -а, -о, ген. ми. -йх, (према Влада и 

Владо, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
владин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према влада) 

4.2.а.; 14.3. 
Владислављев (не Владиславов), -а, -о, ген. 

МН. -их, (према Владислав) 4.2.а.; 14.3. 
Владиславов не него Владисављев (в.) 

владичин = владикин (в.) 

владичити, -им, прип. сад. владичёћи 

14.5.1.1.(4). 
Владов, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Владо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
влажност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
влакно, -а с, ми. влакна, влакана 6.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
влас, -и ж, иистр. власи и власју, ген. ми. вла

сй, з6. власје, -а с 14.1.2.2.; 14.1.3. 
власак, -ска м, МН. вшiсци, власака, власци

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
власатост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
власац, -сца м, инстр. власцем (не -ом), МН. 

власци, власаца, власцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
власичав, -а, -о, одр. власичавй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
власичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
власнiiк, -а м, ВОК. власниче, МН. власници, 

власнйка, власнйцима 11.l.l.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 
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власница 

власница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

власничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

власнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

власнйштво, -а с, ген. мн. власништва 

14.1.3.d. 
власт, -и ж, инстр. власти и влашћу, мн. 

власти, вшiсти, властима 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

властан, -сна, -сно, одр. власни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 10.2.(2); 4.2.а.; 14.3. 
властела, -ё ж, мн. властеле, властела 

14.1.2.1.Ь. 

властелйн, -ина м, мн. властелини, власте

лина и властелин, -а м, мн. властелини, вла

стелина 14.1.1.а. 

властелйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
властелйнскй = властеоскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 7.2.2.1.; 14.3. 
властелйнство = властеоство, -а с, ген. мн. 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
властеоскй = властелйнскй (в.) 

властеоство = властелйнство (в.) 
властитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
властодавац, -вца м, вок. властодавче, инстр. 

властодавцем (не -ом), мн. властодавци, вла

стодаваца, властодавцима 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 
14.1.1. 

властодавчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

властодржац, -шца м, вок. властодршче, ин

стр. властодРшцем (не -ом), мн. властодРшци, 

властодржаца, властодРшцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1. 

влаСТОдl)шчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

властољубац, -пца м, вок. властољупче, ин

стр. властољупцем (не -ом), мн. властољупци, 

властољубаца, властољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 

властољубивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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Влахов 

властољубље и властољубље, -а с, ген. мн. 

-убља 14.1.3.d. 
властољупчев, -а, -о, ген. мн. -их 8.1.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
власторучан, -чна, -чно, одр. власторучни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
власторучно, прил. 14.6. 
властохлепан, -п на, -пно, одр. властохлеп

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 4.1.; 14.3. 
властохлепље, -а с, ген. мн. властохлёпља 

4.1.; 14.1.3.d. 
властохлепност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
власуљiр, -ара м, вок. власуљару и власу

љаре, инстр. власуљаром и власуљарем, мн. вла

суљари, власуљара 14.1.1. 
власуљарев и власуљаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
власуљiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
власуљiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
влат, -и ж, инстр. влати и влаћу, мн. влати, 

влати 3.2.2.а.; 14.1.2.2. = влат, -а м, мн. влато

ви, влатова 14.1.1.С. 

влатак, -тка м, мн. влаци, влатака, влацима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1. 
Влirка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Влirкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3.а. 

Влirко, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Влах, -а м, вок. Влаше, лок. Влаху (живо) 

и лок. за неживо Вшiху (нпр. У Старом Вшi

ху у Србији), мн. Власи, Влаха 1.2.1.1.d.; 4.1.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

Влаха = Влахо, -ё м, дат. Влахи, ак. Влаху, 
ВОК. Влахо, инстр. Влахом и Влахо, -а м, дат. Вла

ху, ак. Влаха, ВОК. Влахо, инстр. Влахом 1.2.1.1.а.; 

4.1.; 14.1.1.g. 
Влахиња, -ё ж, ген. МН. Влахињii \.2.1.1.d.; 

4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Влhињица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-и ца 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
Влахо = Влаха (в.) 
Влахов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Влахо, -а) 

4.1.; 4.2.а.; 14.3. 



влашац 

влашац, -шца м, инстр. -ем (не -ом), (врста 

лука) 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Влаше, -ета с, з6. Влашад, Влашади, (дем. од 

Влах) 1.2.1.1.d.; 14.1.3.С. 
Влашиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. = Влашиli-планина, Влашић

-планине ж 1.2.1.1.h.; 3.1.3.; 12.0.; 14.1.2.1. 
Влашиliи, Влашйћа м мн., (астрон. сазвежђе) 

1.2.1.1.g.; 3.1.3.; 14.1.1.С. 
Влашиli-планина = Влашиli (в.) 

Влашкi, -ё ж, дат. Влашкој, инстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 14.3. 
влашкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Влашко Поље, Влашког(а) Поља с 1.2.1.1.h.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.3. 
Влашче, -ета с, з6. Влашчад, Влашчади 

1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.3.С. 
ВМА (уо6. ве-ме-а), скр. за Војномедицинска 

академија, (Клајн 2009: "изговор 'ве-ем-а', не 
'ве-ме-а"') 13.3.2. 

во (не вол), вола м, вок. воле, мн. волови, во

лова 7.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
воајер, -ера м, вок. воајёру, инстр. воајером, 

мн. воајери, воајера 15.1.1.а.; 14.1.1. 
воајерilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
воајерскй, прнп. 14.6. 
воајерство, -а с 15.1.1.а.; 14.1.3.d. 
вода, -ё ж, дат. води и води, ак. воду, ВОК. водо, 

инстр. водом, МН. воде, вода, водама 14.1.2.1.Ь. 

водйр, -ара, ВОК. водару и водаре, инстр. вода

ром и водарем, МН. водари, водара 14.1.1. 
водарев и водаров, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
водарица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, МН. -йца 

14.1.2.1. 
водаричин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
водвиљ, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. водви

љи, водвйља 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 

водвИљист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -истима 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

воденица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

воденичiр, -а, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
воденичiрев и воденичiров, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 

водомер 

водеНИЧiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
воденичiркин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
воденичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
воденичкй = воденичнй (в.) 
воденичнй = воденичкй, -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
водењАк, -ака м, МН. водењаци, водењака, 

водењацима, 300Л. И мед. 11.2.1.(2); 14.1.1. 
водењача, -ё ж, ген. мн. водењача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

водилац (не водиоц), -иоца м, ВОК. водиоче, 

инстр. водиоцем (не -ом), мн. водиоци, водилаца, 

водиоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
водйља и водиља, -ё ж, ген. МН. водйља и 

водйља 14.1.2.1.Ь. 

водиоц не него водилац (в.) 

водитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -ёља 14.1.1.а.Ь. 

водитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
водйli не него водйч (в.) 

водйч (не водйli), -ича м, ВОК. водйчу, инстр. 

водичем (не -ом), МН. водичи, водича, (в. -иli) 

3.1.3.; 14.1.1. 
водка не него вОтка (в.) 

воднйк, -а м, ВОК. воднйче, МН. воднйци, вод

нйка, воднйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
водњикавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
вододелнй ек. УП. ијек. вододијелнй 

вододелница ек. УП. ијек. вододијелница 

вододијелнй ијек. (ек. вододелнй), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
вододијелница ијек. (ек. вододелница), -ё ж, 

инстр. -ом, ген. МН. -йца 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
водоземац, -мца м, инстр. водоземцем (не 

-ом), МН. водоземци, водозёмаца, водоземци

ма 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Водолија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -йја, астрол. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
водолија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -йја, (у општем значењу) 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

водомер ек. УП. ијек. воДомјер 
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воДомјёр 

воДомјёр ијек. (ек. водомёр), -а м, иистр. -ом, 

мн. -и, -ёра 2.1.3.4.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь. 
водонйк, -и ка м = хидрогён, -ена м и хи

дрогён, -а м, (хем. водоник;. лаички назив за 

водоник-пероксид) 14.1.1. 
водонйчкй = водонйчнй (в.) 

водонiiчнii = водонйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Водопивец, Водопивца (не Водопивеца) м, 

(СТЈП 2: 312-336) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 
водопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја, (и бот.) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
водоплавност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
водоравност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
водосёк ек. уп. ијек. водосијек 

водосијек ијек. (ек. водосёк), -а м, мн. водо

сијеци, водосијёка, водосијецима (ек. водосёци, 

водосёка, водосёцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

водоскок, -а м, мн. водоскоци, водоскока, 

водоскоцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
воДостај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. во

доста ја 14.1.1.Ь. 

водоток, -а м, мн. водотоци, водотока, водо-

тоцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
водствен = вођствен (в.) 
водство = вођство (в.) 
вођ = вођа (в.) 
вођа, -ё м, инстр. -ом, мн. вође, вођа = вођ, 

-а м, инстр. -ем, мн. вођи, вођа 3.3.2.а.; 14.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

вођёње, -а С, ген. мн. вођёња 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
вођин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
вођица, -ё ж, инстр. -ом, мн. вођице, вођйца 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

вођствен (не воliствен), -а, -о, одр. вођстве

нй, -а, -о, ген. мн. -йх = водствен, -а, -о, одр. вод

ственй, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
вођство (не ВOIiство), -а С, мн. вођства, вођ

става = водство, -а С, мн. водства, водстава 

3.3.2.а.; 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
вожёње, -а С, ген. мн. вожёња, (према вози

ти) 8.2.2.1.; 14.1.3.d. 
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војничиli 

вожња и вожња, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. в6-

жња, вожњи и в6жњи 14.1.2.1.Ь. 

возар, -ара м, вок. возару и возаре, инстр. во

заром и возарем, мн. возари, возара 14.1.1. 
возарев и возаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
возарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
возач, -ача м, вок. возачу, инстр. возачем (не 

-ом), мн. возачи, возача 3.1.3.; 14.1.1. 
возачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
возачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
возачицин (не возачичин), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
возачичин не него возачицин (в.) 

возачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
возилац (не возиоц), -иоца м, вок. возиоче, 

инстр. возиоцем (не -ом), мн. возиоци, возилаца, 

возиоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
возилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
возиоц не него возилац (в.) 

возовођа, -ё м, ген. мн. возовођа 3.3.2.а.; 

14.1.1.а. 

Војводина, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
војводина, -ё ж, ген. мн. војводина 14.1.2.1. 
војводскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
Војвођанин, -а м, мн. Војвођани, Војвођана 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 
Војвођанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
војвођанскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
војвоткиња, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

војнйк, -ика м, вок. војнйче, мн. војници, вој
ника, војницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

Војниli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 
3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

војниliкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.3.а.; 

14.3. 
војничина, -ё м, ген. мн. војничйна 3.1.3.; 

14.1.1.а. 

војничиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 



војнiiчкii 

војнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

војништво, -а с 14.1.3.d. 
војногеографскii (не војногеографскй), -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
војноисторйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
војномедiщiiНСКй (не војномедицiiнскй), 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
војнополИтИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

војна политика) 4.2.а.; 14.3. 
bojho-полИтИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

војни и политички) 4.2.а.; 14.3. 
bojho-поморсКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
војносудСКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
војнотехничкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
војска, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

војсковођа, -ё М, ген. мн. војсковођа 3.3.2.а.; 

14.1.1.а. 

војсковођин, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
Војтјех (чеш. Vojtech), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
вок., скр. вокатив 13.3.1.Ь. 

вокабулiр, -ара м, ннстр. вокабуларом, мн. 

вокабулари, вокабулара 14.1.1.Ь. 

вокализовати, -ујём, прил. сад. воюiлизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и вокализирати, вокализирам, 
з. л. мн. вокализирају, прил. сад. вокализирају

ћи 14.5.1.1.(3». 
воки-токи (не токи-воки, енгл. walkie-tal

kie), воки-токија М, инстр. воки-токијем, мн. во
ки-токији, воки-токија 5.1.5.; 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 
14.1.1. 

вол не него во (В.) 

Волiр, -ара М, инстр. -ом, астрол. 14.1.1. 
волiр, -ара М, вок. волiiру и волiiре, инстр. во-

ларом и воларем, мн. волари, волара 14.1.1.а. 

воларев и воларов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
волiрка, -ё ж, дат. -ки (не ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
волiркин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

воркшоп 

Вмга, -ё ж, дат. -ги (не -зи) 1.2.1.1.ћ.; 11.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
волеј, -еја М, инстр. волејем (не -ом), мн. воле

ји, волеја и волёј, -еја М, инстр. волејем (не -ом), 

мн. волеји, волеја 5.1.6.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 
волети ек. уп. ијек. вољети 

волонтёр, -ера М, вок. волонтёру, инстр. во

лонтером, мн. волонтери, волонтера 14.1.1. 
волонтёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
волонтёркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вмт, -а М, ген. мн. волта и волти, (мернаје

диница) 14.1.1.с. 

Волта, -ё М 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
волтампёр, -ера м, инстр. волтампером, 

мн. волтампери, волтампера, (мернаједини

ца) 14.1.1. 
Волтёр (фр. Voltaire), -ера М, инстр. Волтером 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

волтеријанац, -нца М, вок. волтеријанче, ин

стр. волтеријанцем (не -ом), мн. волтеријанци, 

волтеријанаца, волтеријанцима 5.1.5.; 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 

волтеријанitзам, -зма м 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. 
Волп!ров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вмтметар, -тра М, инстр. -ом, мн. -метри, 

-метара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
волунтаристичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
волухарица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
волухаричин, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
вољети ијек. (ек. волети), волим, прил. сад. 

волёћи, прид. рад. волио, вољела, вољело (ек. 

волео, волела, волело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

вољка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

в6.љност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ворд (рач., енгл. word), -а М 15.1.1.а.; 14.1.1. 
ворд-процесор, ворд-процесора м, инстр. 

ворд-процесором, ген. мн. ворд-процесора 

12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

воркшоп, -а м, мн. воркшопови, воркшопо

ва 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 
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вОСак 

вОСак, -ска М, мн. воскови, воскова 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

вОскйр, -ара М, ВОК. воскару, иистр. воскаром, 

мн. воскари, воскара 14.1.1. 
восковарџија, -ё м, дат. -ији, -ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
вОтка (не водка), -ё Ж, дат. -ки 1l.3.2.i.; 

14.1.2.1.Ь. 

воliЙР, -ара М, ВОК. Bornipy и Bornipe, инстр. 
воћЗрем и воћЗром, мн. воћЗри, воћЗра 3.2.1.; 
14.1.1. 

воliарев и воliаров, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

воliарица, -ё Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
воliаричин, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
воliiiрница, -ё Ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
воliiiрскй, -а, -о, ген. мн.- их 3.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
воliарство и воliйрство, -а с, ген. мн. -ства 

3.2.1.; 14.1.3.d. 
воliе, воћа и вOIiе, воћа с з6.3.2.1.; 14.1.3.а. 

воliка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. воћака и уо6. 

воћки 6.2.2.Ь.; 1l.3.2.j.; 14.1.2.1.Ь. 
воliкати, -ам, прил. сад. воћкајући 14.5.1.1.(3). 
воliкин, -а, -о, ген. мн.- их 4.2.а.; 14.3. 
воliкица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

воliнй и воliнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
воliњак, -а М, ЛОК. воћњаку и воћњаку, мн. воћ-

њаци, воћњака, воћњацима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
воliствен не него вођствен и водствен (В.) 

воliство не него вођство и водство (В.) 

воштаничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
воштёње = вошliёње, -а с, ген. мн. -ёња 

14.1.3.d. 
вошliёње = воштёње (в.) 
врабац, врапца М, ВОК. врапче, инстр. врапцем 

(не -ом), мн. врапци, врабаца, врапцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 1I.I.I.a.(l); 14.1.1. 

враг, -а м, ВОК. враже, мн. врагови, ген. враг6-

ва и врагова, дат., инстр., ЛОК. враговима и вра-
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врапчев 

говима поред врази, врага, вразима 11.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

враголiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
враголанство,-ас,мн. враголанства, враго

ланстава, враголанствима 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
врiж(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их, (ПМС: "вражјu 

(вражији)"; Клајн 2009: "вражјu (боље и вра
жији)") 4.2.а.; 14.3. 

вр8жиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. вражи

ћи, вражићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
вражitliак, -ћка М, ВОК. вражићку, мн. 

вражићци, вражићiiка, вражићцима 6.2.1.; 
ll.l.2.1.(2); 14.1.1. 

Вражогрнци, Вражогрнаца м мн. 1.2.1.1.Ь.; 

6.2.1.; 14.1.1.С. 
вранац, -нца М, ВОК. вран че, инстр. вранцем 

(не -ом), мн. вранци, вранаца, вранцима 6.2.1.; 
ll.l.l.a.(l); 14.1.1. 

Враниli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
вранчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према вранац) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вранчина, -ё м, мн. вранчине, вранчина 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
вранчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. вран

чићи, вранчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
Врањанац, -нца М, инстр. Врањанцем (не 

-ом), мн. Врањанци, Врањанаца, Врањанцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
BpiњaHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
BpiњaHKa, -ё ж, дат. -ци, (коло) 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1. 
Bpiњe, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
BpiњcKA бiња, Врањскё бањё ж, инстр. 

Врањском бањом, (ПМС: "бања: бања Кови

љача, Врњачка бања (бања), Врњачка Бања 

(насеље)") и BpiњcKa Бiња, Врањскё Бањё ж, 

инстр. Врањском Бiiњом 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь.; 

14.1.2.1. 
врiњскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врапч(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
врапче = врапчиli (В.) 
врапчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према врабац) 

3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 



врапчиli 

врапчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. врап

чићи, врапчићii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. = врап

че, -ета с, зб. врапчад, врапчади 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.3.с. 

врат, -а м, мн. вратови, вратова 14.1.1.с. 

вратанца, вратанца и вратанаца с мн., вра

танцима = враташца, враташца с мн., врата

шцима 6.2.2.Ь.; 14.1.3.с. = неуоб. врата оца, вра

талаца с мн., вратаоцима 7.1.1.; 14.1.3.с. 
вратаоца неуоб. = вратанца (В.) 
вратйр, -ара м, вок. вратару и вратаре, ин

стр. вратаром и вратарем, мн. вратари, врата

ра 14.1.1. 
вратарев и вратаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
вратйрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

14.1.2.1.а. 

вратiркин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

враташца = вратанца (В.) 
вратиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. вратићи, 

врiiтиМ и вратйli, -ића м, инстр. вратићем (не 

-ом), мн. вратићи, вратиМ (дем. од врат) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь. 

вратич, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. вратичи, 

врiiтича, бот. 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
вратнй и вратнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

врат) 4.2.а.; 14.3. 
вр'iПиица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

врiiтоломан, -мна, -мно, одр. врiiтоломни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
вратоломац, -мца м, вок. врiiтоломче, инстр. 

вратол6мцем (не -ом), мн. вратол6мци, вратоло

маца, вратол6мцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
вратоломија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.2. 
вратоломнйк, -а м, вок. вратоломниче, мн. 

вратоломници, вратоломника, вратоломници

ма 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
вратоломност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
врiШйње, -а с, ген. мн. Bpaћiiњa 14.1.3.d. 
врiUiати, -ам, прип. сад. врiiћајући 14.5.1.1.(3). 
врач, врача, вок. врiiчу, и нстр. врачем (не 

-ом), мн. врачеви, врачёва и врачи, врача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

Вргомошliанин 

врачiње, -а с, ген. мн. врачања 14.1.3.d. 
врачар, -ара м, вок. врачару и врачаре, ин

стр. врачаром и врачарем, мн. врачари, врача

ра 14.1.1. 
Врачiр, -ара м, инстр. -аром и -арем, (део 

Београда) 1.2.1.1.Ь. 

врачара, -ё ж, мн. врачаре, врiiчара = вра

чiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.а. 

врачарев и врачаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
врачарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
врачарнн = врачiркин, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
врачiрка = врачара (В.) 
врачiркин = врачарин (В.) 

врачiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врачати, врiiчам, прип. сад. врачајући 

14.5.1.1.(3). 
Врачеви, Врачёва м мн. = Врачи, Врача м 

мн. 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
врачка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

врauбина, -ё ж, ген. мн. врiiџбина 3.4.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

врашкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врбiк, -ака м, мн. врбаци, врбака, врбацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
Вј)бiскi бановина, Врбаскё бановине, ж, 

Врбаској бановини 1.2.1.1.Ь.; 14.3.; 14.1.2.1. 
вј)бiСКи, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врбов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врбовати, врбујём, прип. сад. врбујући и вр-

бовати, врбујём, прип. сад. врбујући 14.5.1.1.(2). 
врвети ек. уп. ијек. врвјети 

врвјети ијек. (ек. врвети), вРвим, прип. сад. 

врвёћи и врвјети ијек. (ек. врвети) врви м, прип. 

сад. врвёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
вргањ, -ања м, инстр. вргањем (не -ом), мн. 

вргањи, вргања 14.1.1.Ь. 

Вргинмост, Вргинмоста м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
вргнути = врliи, вргнём, прид. рад. вјЈг

нуо, вргнула, вргнуло и вргао, вргла, вргло 

14.5.1.1.(1). 
Вргомошliанин, -а м, мн. Вргомошћани, Вр

гомошћiiна 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
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8ргомошliiика, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
врдати, -ам, прил. сад. врдајуliи 14.5.1.1.(3). 
8јщнйк, -ика м 1.2.1.1.g.; 14.1.1. 
8рднitчанин, -а М, МН. Врдничани, Врдни-

чана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
8рдничiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
вјщнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
вредан ек. уп. ијек. вриједан 

вредети ек. уп. ијек. вриједјети 

вредно ек. уп. ијек. вриједно 

вредновати, вреднујем, прил. сад. вреднују

ћи и вредновати, врёднујем, прил. сад. врёдну

јући 14.5.1.1.(2). 
вредносни ек. уп. ијек. вриједносни 

вредност ек. уп. ијек. вриједност 

вреднота, -е Ж, ген. МН. вреднота 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

вреДНОliа, -е Ж, ген. мн. вредноМ 2.2.2.; 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

вређати ек. уп. ијек. вријеђати 

врежа ек. уп. ијек. вријежа 

врежаст, -а, -о, одр. врёжастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
врежити (се) ек. уп. ијек. вријежити (се) 

врело, -а с, мн. врёла, врела 14.1.З.d. 

врело, прил. 14.6. 
време ек. уп. ијек. вријеме 

времен, -а, -о, одр. врёменй, -а, -о, ген. мн. 

-их, ек. и ијек. 4.2.а.; 14.3. 
временит и временит, -а, -о, одр. времени

ти и врёменити, -а, -о, ген. мн. -их, ек. и ијек. 

4.2.а.; 14.3. 
временски, -а, -о, ген. мн. -йх, ек. и ијек. 4.2.а.; 

14.3. 
времешан, -ш на, -шно, одр. врёмешни, -а, 

-о, ген. мн. -йх, ек. И ијек. 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
врење, -а С, ген. мн. врења 14.l.3.d. 

врео, врёла, врёло, одр. врёли, -а, -о, ген. МН. 

-йх, комп. врелијй, нiiјврелијй ек. И ијек. 4.2.а.; 

7.2.3.; 14.3. 
врес ек. уп. ијек. вријес 

вресак и уоб. вресак ек. уп. ијек. вријесак 

уоб. вријесак 

вресина, -е Ж, мн. вресине, врёсина 

14.1.2.1.Ь. 
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вријеliи 

врети (не врiiти), врим, 3. л. МН. вру, прил. 
сад. врући (уоб. ијек. и вријем, прил. сад. врију

ћи) прид. рад. врёо, врёла (ек. и ијек.) И врио (ијек.) 

14.5.1.1.(4). 
вреliа, -е ж, мн. врёће, вреМ 14.1.2.1.Ь. 

вреliаст, -а, -о, одр. врёћастй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
вреliетина, -е Ж, ген. мн. врећетина 

14.1.2.1.Ь. 

вриједан ијек. (ек. вредан), -дна, -дно, одр. 

вриједнй (ек. вредни), -а, -о, ген. мн. -их, ек. И 

ијек. комп. вреднији, нiiјвреднијй 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

вриједити = вриједјети (В.) 
вриједјети = вриједити ијек. (ек. вредети), 

вриједйм (ек. вредим), прил. сад. вриједећи (ек. 

вредећи), прид. рад. вриједио, вриједјела, врије

дјело = вриједио, вриједила, вриједило, према 

вриједити (ек. вредео, вредела, вредело), (ПМС: 

"вреgешu (не вредити), вредим, импф. вређах); 

врuјеgjешu (и вриједити), вриједим, вриједјех 

(вриједих), вриједио, вриједјела (вриједила)") 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
вриједно ијек. (ек. вредно), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
вриједноснй ијек. (ек. вредноснй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
вриједност ијек. (ек. вредност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

вријеђати ијек. (ек. вређати), вријеђам (ек. 

вређам), прил. сад. вријеђајући (ек. вређајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
вријежа ијек. (ек. врежа), -е Ж, ген. МИ. врије

жа (ек. врежа) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
вријежити се ијек. (ек. врежити се), врије

жим се (ек. врежим се), прил. сад. вријежећи се 

(ек. врежећи се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
вријеме ијек. (ек. време), врёмена с, ми. вре

мена, времена, ек. И ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3.d. 

вријес ијек. (ек. врес), вријеса (ек. вреса) М, 

МИ. врёсови, врёсова, ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.1.с. 

вријесак, уоб. вријесак ијек. (ек. вресак, уоб. 

вресак), -ска м, ми. -сци, -сака, -сцима 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

вријеliи и вријеliи ијек. (ек. И ијек. вреliи и 

вреliи) = (ек. врliи и врliи), вРшем, 3. л. ми. врху, 



врисак 

прип. сад. врхући, (Клајн 2009: "вршиши, врћи 
(жито). у новије време употребљава се с истим 

облицима као и глагол вршиши (= обављати); 
по старијој промени инфинитива гласи врћи 

или врећи (ијек. вријећи), садашње време вршем, 

вршеш, они врху, заповедни начин врси, врси

мо, вршише, радни придев врхао, врхла, трп

ни придев вршен. Исто и сложени глагол овр

ћи, оврећи (ијек. овријећи) односно овршиШи.") 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
врисак, -ска м, мн. врисци, врисака и врй-

скови, врйскова 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
вриска, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
врiiти не него врi!ти (в.) 

в}\лет, -и Ж, инстр. врлети и врлећу, мн. врле

ти, врлети 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
в}\летност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
врлост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
врљика, -е Ж, дат. -ци, мн. врљике, врљика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ВiJњаЧКii Бiња, Врњачке Бање ж, инстр. 

Врњачком Бањом, (место) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.; 
14.3. 

ВiJњаЧКii бiња, Врњачке бање ж, инстр. Вр

њачком бањом, (топлице) 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.b.; 
14.1.2.1.; 14.3. 

вiJњачки, -а, -о, ген. мн. -их, (према Врњци) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Врњци, Врњаца м мн., Врњцима 1.2.1.1.Ь.; 

6.2.1.; 14.1.1. 
Вроцлав (пољ. Wroclaw), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Врпољац, -ољца м, инстр. Врпољцем (не 

-ом), мн. Врпољци, Врпољаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Врпоље, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
врпољски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
врсан не него врста н (в.) 

врскавац, -авца м, вок. врскавче, инстр. вр

скавцем (не -ом), врскавци, врскаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

врскавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
врсник, -ика м, вок. врсниче, мн. врсници, вр

сника, врсницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

врх 

врстан (не врсан), врсна, врсно, одр. врсни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.(2); 14.3. 
ВртАр, -ара м, вок. вртару и вртаре, инстр. вр

таром и вртарем, мн. вртари, вртара (уоб. и вр

тари, вртара) 14.1.1. 
вiЛАрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
вprати, врћем, прип. сад. врћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
вртача, -е Ж, мн. вртаче, вртача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

вртети и вртети ек. уп. ијек. вртјети и ВР

тјети 

вртешка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

вРТнреп, -а м, ген. мн. врти реп а 14.1.1.с. 

вртирепка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
вртић, -ића м, инстр. вртићем (не -ом), мн. вр

тићи, вртића и вprиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. вртићи, вртићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
вртјети и вртјети ијек. (ек. вртети и вртети), 

вртим, прип. сад. вртећи и вртим, прип. сад. врте

ћи, прид. рад. вртио, вртјела, вртјело (ек. вртео, 

вртела, вртело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
вртлог, -а м, мн. вртлози, вртлога, вртлозима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
вртложни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
вртоглавац, -авца м, вок. вртоглавче, инстр. 

вртоглавцем(не-ом),мн.вртоглавци,вртОгла

ваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.l.l.Ь. 
вртоглавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 15.1.1.а.; 14.1.2.2. 
врliење, -а с, ген. мн. врћења 3.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
врliи = вргнути (в.) 
врliи и врliи = вреliи и вријеliи (в.) 
врутак, -тка м, мн. вруци, врутака, вруцима, 

(врело) 6.2.1.; 1O.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Bpyli, врућа, вруће, одр. врући, -а, -е, ген. мн. 

-их, комп. врући, најврући 4.2.а.; 14.3. 
Bpylie, прип. 14.6. 
вруliина, -е Ж, мн. врућине, врућина 

14.1.2.1.Ь. 

врућица, -е Ж, инстр. -ом, мн. врућице, вру

ћица 14.1.2.1.Ь. 

врх и уоб. BiJX, врха м, мн. врхови, врхова и 
(поет.) врси, врха 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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врхБОсански 

врхбiк:анскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Врхбосна, -ё ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 4.1.; 
14.1.2.1. 

Врховец, ВРховца (не ВРховеца) м, (Клајн 

2009: 40.; СТЈП 2: 312-336) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
врховник, -а м, ВОК. вРховниче, мн. вРхов

ници, вРховника, вРховницима 4.1.; 1I.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

врховнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

врхунац, -нца м, инстр. врхунцем (не -ом), 

мн. bpxY-нци, вРхунаца, bpxY-нцима 4.1.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

врхушка, -ё ж, дат. -ци, мн. вРхушке, врху

шки 4.1.; 11.2.1.(1); 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
вi\Ч, вРча м, инстр. врчем (не -ом), мн. врче

ви, вРчёва 14.1.1.с. 

врчати, вРчим, прил. сад. врчёћи 14.5.1.1.(4). 
врчина, -ё м, мн. врчине, врчинii, (аугм. и пеј. 

од Вi\Ч) 14.1.2.1. 
врчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. врчићи, 

врчићii и врчиli, -ића М, инстр. врчићем (не -ом), 

мн. врчићи, врчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
вршак, -шка м, мн. вРшци, вршака и вршко

ви, вРшкова 6.2.1.; 11.1.2.1.(2); 14.1.1.с. 
вршаliй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
Вршац, Вршца м, инстр. ВРшцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
вршачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3.а. 

вршидба, -ё ж, ген. мн. вРшидби (и неуоб. вР

шидаба) 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

вршилац (не вршиоц), -иоца М, ВОК. вi>шио

че, инстр. вРшиоцем (не -ом), мн. вРшиоци, вР

шилаца, вРшиоцима 7.2.2.; 1I.I.I.a.(l); 14.1.1. 
вршиоц не него вршилац (В.) 

вршити, вршим, прил. сад. вршёћи, (Клајн 

2009: "вршuшu (= обављати). Треба избегавати 
употребу глагола вршuшu, uзвршuШu. изрша

ваши са именицом тамо где се исти појам може 

означити посебним глаголом: уместо вршиши 

йреiлеg боље је йреiлеgаши, ум. вршиши заме

ну - замењиваши итд.") 14.5.1.1.(4). 
вршиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. врши

ћи, вршића и вршйli, -ића м, инстр. вршићем 

(не -ом), мн. вршићи, вршића, (дем. И хипок. од 
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Вука 

врх) = вршчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

вршчићii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
вршњiiк, -ака М, вок. вршњаче, МН. вршњаци, 

вршњака, вршњацима 1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

вршњiiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Вршчанин, -а м, мн. ВРшчани, ВРшчана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Вршчiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вршчиli = вршиli (В.) 

вуга, -ё ж, дат. -ги, мн. вуге, вуга 1l.3.2.h.; 
14.1.2.1.Ь. 

вуду, -а м И прид. индкл. 

вудуист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

Ву ја = Вујо, -ё М, дат. ВУ-ји, ак. Бу-ју, вок. Бујо, 
инстр. Ву-јом И Вујо, -а м, дат. ВУ-ју, ак. ВУ-ја, ВОК. 

Вујо, инстр. ВУ-јом, (хипок. Вук) 5.1.5.; 14.1.1.g. 
ву ја = вујо, -ё м, дат. вУ-ји, ак. вУ-ју, ВОК. вујо, 

инстр. bY-јом, мн. вУ-је, вУ-ја и вујо, -а м, дат. ву-ју, 

ак. вУ-ја, ВОК. вујо, инстр. вујом, мн. ву је, ву ја, (хи

пок. вук) 5.1.5.; 14.1.1.g. 
Вујин, -а, -о, ген. мн. -их (према Ву ја и Вујо, 

-ё) 4.2.а.; 14.3. 
вујин, -а, -о, ген. мн. -их, (према ву ја и вујо, 

-ё) 4.2.а.; 14.3. 
Вујиli, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 3.2.3.; 

14.1.1. 
Ву јица, -ё м, вок. -е, инстр. -ом 14.1.2.1. 
Ву ји чин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ву јица) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Вујичиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Вујо = Ву ја (В.) 
вујо = ву ја (В.) 
Вујов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Вујо, -а) 

4.2.а.; 14.3.а. 

вујов, -а, -о, ген. мн. -их, (према вујо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
Вук, -а м, ВОК. Вуче 1.2.1.1.a.; 1I.1.1.a.(l); 

14.1.1. 
вук, -а м, ВОК. вуче, мн. вуци, вуцима и вуко

ви, вукова 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.с. 
Вука, -ё ж, дат. -ки, ВОК. Вуко 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.c.; 14.1.2.1. 



Вукац 

Вукац, Вукца м, инстр. Вукцем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Вук ии, -а, -о, ген. мн. -их, (према Вука, -ё ж 

и Вуко, -ё М) 4.2.а.; 14.3. 
Вуко, -ё М, дат. Вуки, ак. Вуку, вок. Вуко, ин

стр. Вуком И Вуко, -а М, дат. Вуку, ак. Вука, вок. 

Вуко, инстр. Вуком 5.1.5.; 14.1.1.g. 
Вуков, -а, -о, ген. мн. -их, (према Вук) 4.2.а.; 

14.3. 
Вуков, -а, -о, ген. мн. -их, (према Вуко, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
вуков, -а, -о, ген. мн. -их, (према вук) 4.2.а.; 

14.3. 
Вукова задужбина, Вуковё задужбинё ж 

1.2.1.1.т.; 14.3.; 14.1.2.1. 
Вукова Н8rрада, Вуковё наградё ж 1.2.1.1.q.; 

14.3.; 14.1.2.1. 
Вуковар, -а и Вуковар, -ара М, инстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Вуковара ц, -рца М, инстр. Вуковарцем (не 

-ом), мн. Вуковарци, Вук6вараца, Вуковарци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Вуковарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
вуковарскй и вуковарскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
вуковац, -овца, вок. вуковче, инСТр. вуковцем 

(не -ом), мн. вуковци, вуковаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

Вуково Село, BYKOBor(a) Села М, инстр. Ву
ковим Селом 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 4.3.; 14.1.3. 

Вуков сабор, Вуковог(а) сабора М 1.2.1.1.р.; 

14.3.; 14.1.3. 
вукодлак, -а м, вок. вук6длаче, мн. вук6-

длаци, вук6длака, вук6длацима l1.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

Вукчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Вукац) 

4.2.а.; 14.3. 
Вукчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.1.3.; 14.1.1. 
вулrаризација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
вулriiризовати, -ујём, прил. сад. вулпiризу

јући 14.5.1.1.(2) (и вулrаризирати, вулгарйзи
рам, 3. Л. мн. вулгаризирају, прил. сад. вулгари
зирајући 14.5.1.1.(3». 

вулrарност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Вучковиli 

Вулкан, -ана М, МИТОЛ. 1.2.1.1.f.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

вулканизёр, -ера М, вок. вулканизёру, инстр. 

вулканизером,мн. вулканизери,вулканизера 

14.1.1. 
вулкiiнизовати, -ујём, прил. сад. вулканизу

јући 14.5.1.1.(2) (и вулканизирати, вулканйзи
рам, 3. Л. мн. вулканизирају, прил. сад. вулкани
зирајући 14.5.1.1.(3». 

вулкiiнист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

вулканолоr, -а м, вок. вулкан6ложе, мн. 

вулкан6лози, вулкан6лога, вулкан6лозима 

l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
вулкiiнчић, -а М, инсТр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-иМ 3.1.3.; 14.1.1.С. 
вуliи и вуliи, вучём, прил. сад. вукући 

1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
вуч(и)јii, -а, -ё, ген. мн. -их, (ПМС: "вучјu 

(вучији)"; Клајн 2009: "вучјu (боље) и вучuјu") 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

вуча, -ё ж, мн. вуче, вуча 14.1.2.1.Ь. 

Вуча, -ё М 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Вуча ђенерал, Вучё ђенерала м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Вучево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Вучедол, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
вучедолскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3.а. 

вучёње, -а с, ген. мн. вучёња 14.1.3.d. 
вучина, -ё ж, мн. вучине, вучина 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

Вучитрн, -а М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
вУчитрн, -а М, ген. мн. вучитрна, бот. 14.1.1.С. 

вучић, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. вучићи, 

вучиМ и вучiili, -ића М, инстр. вучићем (не -ом), 
МИ. вучићи, вучића 3.1.3.; 14.1.1. 

Вучиliи, -а М 1.2.1.1.g.; 3.1.3.; 14.1.1.С. 
вучица, -ё ж, инстр. -ом, МИ. вучице, вучи

ца 14.1.2.1.а. 

Вучјак, -а М, лок. Вучјаку и Вучјаку 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

вучјак, -а, мн. вучјаци, вучјака, вучјацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
вучкё и вучкii, ПрИЛ. 14.6. 
Вучко, -а М 1.2.1.1.а.; 3.1.2.; 14.1.1.g. 
Вучков, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Вучковиli, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
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r - четврто слово азбуке; означава звучни, 

задњонепчани, праскави, сугласник (оклузив) 

који се, уз одређене изузетке испред самогла

сника предњег реда мења у ж (прва палата

лизација): gpyl- gруже, gружина, (В. Преглед 
правила т. l1.1.а.1.); односно у з (друга палата

лизација): ноја - нози, окруl- окрузи (т. 11.2.1.), 
а испред безвучних мења у свој безвучни пар

њак к Uедначење по звучности): gруlчије > 

gрукчије (т. 8.1.2.1.). 
r., (не гдин., госп.), скр. господин и година 

(поред год.) 13.1.1.а. 

габарит, -а м, мн. габарити, габарйта и ra
барiiт, -ита м, мн. габарити, габарита 15.1.1.а.; 

14.1.1.с. 

Гаврило, -а М 1.2.1.1.f.; 14.1.1.Ь. 
гавијал, -ала м, мн. гавијали, гавијала, зоол. 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
raвpaH, -а м, мн. гаврани, гаврана и гаврано

ви, гавранова 14.1.1.с. 

Гавранкапетаиовиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
гавранчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

гавранчйћii, (дем. од raвpaH) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
гагакати, гагачём, прил. сад. гагачући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
гадљивац, -йвца м, ВОК. гадљйвче, инстр. гад

љйвцем (не -ом), мн. гадљйвци, гадљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
гадљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гадолiiнијум, -а м, инстр. гадолйнијумом, мн. 

гадолйнијуми, гадолйнијума (и гадолiiнiiј, -иј а 

г 

М, инстр. гадолйнијем, мн. гадолйнији, гадолй

нйја) 5.1.5.; 14.1.1. 

гЈЩост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

гађалйште, -а с, ген. мн. гађалйшта 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 

гађати, гађам, прил. сад. г8ђајући 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
г8ђёње, -а с, ген. мн. гађёња 3.3.2.а.; 14.1.3.d. 
газда, -е М, ВОК. газда, мн. газде, газда (не га

здй) 14.1.1. 

газда-МИлан, газда-Милана м, дат. газда

-Милану и газда МИлан, газде Милана М, дат. 

газди МИлану 12.2.; 14.1.1. 

газдарица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

газдаричин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према газда

рица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
газдiiнство и газдинство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
Газела, -ё ж, (мост у Београду) 1.2.1.1.i.; 

14.1.2.1. 
гази = газија (В.) 
газија, -ё м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гази, прид. индкл., (ПМС: "lази Смаил-аlа 

(као пригодни придевак), Гази Мусiiiафа Ке

мал (као део имена)"). 

Газиместан (не Гази Местан), -а М 1.2.1.1.i.; 
12.1.3.; 14.1.1. 

raj, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. лiјеви, лiјё
ва 14.1.1.с. 
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Гаја 

гаја = гајо, -е м, дат. гаји, ак. гају, ВОК. Гајо, 
инстр. Пiјом и Гајо, -а м, дат. Гају, ак. Гаја, ВОК. 
Пiјо, инстр. Гајом 14.1.1.g. 

гајба, -е Ж, ген. мн. гајба и гајби 14.1.2.1.Ь. 

гајгер, -а м, МН. гајгери, гајгера 15.1.1.а.; 

14.1.1.С. 

гајгеров бројiiч, Пјгеровог(а) бројача 

м, МН. Гајгерови бројачи, Гајгерових бројача 

1.2.1.2.2.Ь.; 1.2.2.1.; 3.1.3.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 
гајде, гајда и гајди Ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

гајилйште, -а с, ген. МН. гајилишта 5.1.5.; 
14.1.3.d. 

Гајин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Гаја и Гајо, 

-е) 1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
гајити, -им, прип. сад. гајећи 5.1.5.; 

14.5.1.1.(4). 
Гајиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 

5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
гајиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. гајићи, га

јиliii и гајйli, -иliа м, инстр. гаићем (не -ом), МН. 

гајићи, гајиliii 3.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
гај ка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1.Ь. 

гајо = гаја (в.) 
Гајов, -а, -о, ген. МН. -их, (према Гајо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Гајрет, -а м, (муслиманско културно-про

светно друштво) 1.2.1.1.п.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
гајрет, -а м, МН. гајрети, гајрета, (тур. помоћ, 

потпора) 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

гак = гачац (в.) 
гакати, гачем, прип. сад. гачући ll.l.l.b.; 

14.5.1.1.(2). 
гактати, гакћем, прип. сад. гакћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
гала и гма, ПРИД. ИНДКП., (ПМС: "јала ручак, 

јала йреgсшава, јала йријем") 

галамити, галамим, прип. сад. галамећи 

14.5.1.1.(4). 
галамџија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 3.4.3.; 14.1.2.1. 
галантерија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
галантерйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
галантерист(а), -е м, МН. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 
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галијумов 

галантност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
галванокаустички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
галванопластика, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
галванопластичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, МН. -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
галванопластичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
гiIIеб, -а м, МН. галеби, галеба и галебови, 

галебова 14.1.1.С. 

ГiIIеб, -а м, (име брода) 1.2.1.1.i.; 14.1.1. 
галебак, -пка м, ВОК. галепче, МН. галепци, 

галебака, галепцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. = галебиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), МН. галебићи, галебиliii 3.2.3.; 14.1.1. 
галебиli = галебак (в.) 

гiIIебов, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ГiIIебова крма, Галебове крме Ж 1.2.2.1.; 

14.1.2.1. 
галбрајт не него галбрејт (в.) 

галбрејт (не галбрајт, енгп. Galbraith), -а м 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

галерија и галерија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Галерија Мarице српске, Галерије Матице 

српске Ж, дат. Галерији Матице српске 1.2.1.1.т.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
галерйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
галерист(а), -е м, МН. -и, -иста, -истим а 

14.1.1.е. 

галијум, -а м, инстр. галијумом, МН. галију

ми, галијума (и галйј, -ија м, инстр. галијем, МН. 

галији, галија), хем. 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
галија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. галије, 

галија, (лађа) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Галија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
галilјiiш, -аша м, ВОК. галијашу, инстр. гали

јашом и галијашем, МН. галијаши, галијаша 

5.1.5.; 14.1.1. 
галilјiiШКЙ, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 5.1.5.; 

14.3. 
галијумов (и галијев), -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 5.1.5.; 14.3. 



галијица 

галијица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

од галија) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
галијот (не галиот), -а м, ген. мн. галијбта 

5.1.5.; 14.1.1.С. 
ГалИлёј (Галиле о Галилеи, итал. Galileo Ga

lilеј), -еја м, инстр. -ејом 1.2.1.1.а.; 5.1.6.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Галилеја, -е ж, дат. -еји 1.2.1.1.h.; 5.1.6.; 
15.1.1.а.; 14.1.2.1. 

галИлёјскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
5.1.3. 

галион, -она м, мн. галиони, галиона 5.2.3.; 
15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

га.'1ИОТ не него галијот (в.) 

Галипољ, -а м 14.1.1. = Галипоље, -а с, инстр. 

-ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Галипоље = Галипољ (в.) 
Галипољскii СРби, Гали пољских Срба м 

мн., (Срби из Галипоља; ПМС: "Галийољски 

Срби (као етногр. скупина) и iалийољски Срби 

(описно)") 1.2.1.1.d.; 1.2.2.1.; 14.1.1.С. 
Галiiција (шп. Galicia), -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
галицiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
Галичнiiк, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
галоп, -а м, мн. ГW1Опи, галопа и галоп, -опа 

м, мн. гал6пи, гал6па 14.1.1.С. 

галопирати, гал6пирам, 3. л. мн. галопирају, 
прил. сад. галопирајући 14.5.1.1.(3). 

гiiлофак, -а м, мн. галофаци, галофака, гало

фацима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
галоша, -е ж, ген. ми. галоша, (уоб. у мн.) 

14.1.2.1.Ь. 

гамад, -и ж, инстр. -ади и -ађу зб. мн. 3.3.2.а.; 
14.1.2.2. 

ганглија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

ганглије, ганглија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ганглiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
гангстер (не ганкстер), -а м, вок. -у, инстр. 

-ом, мн. гангстери, гангстера 8.1.3.2.2.; 14.1.1. 
raHrCTePCKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.2.; 14.3. 
Ганди (не Гандхи), -ија м, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 
гандизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 

гардејац 

гандијевац, -евца м, вок. гандијевче, инстр. 

гандијевцем (не -ом), мн. гандијевци, гандије

ваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
Г8ндхи не него Ганди (в.) 

ганкстер не него гангстер (в.) 

ганути, ганем 14.5.1.1.(1). 
ганУтљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ганутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гануliе, -а с, ген. мн. гануliii 3.2.2.а.; 14.1.3. 
гањати (се), гањам (се), прил. сад. гањајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
гар, -и ж 14.1.2.2. и гар, -а м 14.1.1. 
гара и гара, -е ж, ген. мн. гара игара 

14.1.2.1.Ь. 

гаравац, -авца м, вок. гаравче, инстр. га

равцем (не -ом), мн. гаравци, гараваца 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

гаравица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

= гаравка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. = гаравуша, -е ж, ген. мн. 

гаравуша 14.1.2.1.Ь. 

гаравка = гаравица (в.) 
гаравуша = гаравица (в.) 
гарант, -а м, мн. гаранти, гараната 6.3.; 

14.1.1.c. 
гарантан, -т на, -ТНО, одр. лiрантни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гарантија = гаранција (в.) 

гарантовати, -уј ем, прил. сад. гарантују

ћи 14.5.1.1.(2) (и гарантирати, гарантирам, 
3. л. мн. гарантирају, прил. сад. гарантирајући 
14.5.1.1.(3». 

гаранција = гарантија, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гарда, -е ж, ген. мн. гарда и гарди 14.1.2.1.Ь. 

гардароба не него гардероба (в.) 

гардарОбёр не него гардерОбер (в.) 

гардарОбар не него гардерОбар (в.) 

гардарОберка не него гардеробёрка (в.) 

гардарОбёрка не него гардерОбарка (в.) 

гардејац, -јца м, инстр. гардејцем (не -ом), 

мн. гардејци, лiрдејаца, гардејцима = гардиста, 

-е м, мн. гардисти, гардиста, гардистима 5.1.5.; 
6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
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гарденија 

гарденија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја, 60Т. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гардероба (не гардароба), -ё ж, ген. мн. гар-

дероба 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

гардеробiiр = гардеробер (в.) 

гардерОбiiрка = гардероберка (в.) 

гардерОбер (не гардаробёр), -ера м, вок. гар-

деробёру и гардеробёре, инстр. гардеробером, 

мн. гардеробери, гардеробера = гардеробiiр (не 

гардарОбiiр), -ара м, вок. гардеробару и гарде

робаре, инстр. гардеробаром, мн. гардероба ри, 

гардеробара 15.1.1.а.; 14.1.1. 
гардерОберка (не гардарОберка) = гарде

рОбiiрка (не гардароберка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гардијац = гардејац (в.) 

гардйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 
14.3. 

гардист(а) = гардејац (в.) 
Гарибiiлди, -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.С. 
гарибалдијевац, -ёвца м, вок. гарибалдијёв

че, инстр. -ёвцем (не -ом), мн. гарибалдијёвци, 

гарибалдијеваца = гарибалдинац, -нца м, вок. 

гарибалдйнче, инстр. гарибалдинцем (не -ом), 

мн. гарибалдинци, гарибалдйнаца, гарибалдин

цима 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 15.1.1.а.; 14.1.1. 
гарибалдинац = гарибалдијевац (в.) 

гарнизон, -она м, мн. гарнизони, гарнизо

на 14.1.1.С. 

гарнирати, гарнйрам, 3. Л. мн. гарнирају, 
прил. сад. гарнирајући 14.5.1.1.(3). 

гарнитура, -ё ж, ген. мн. гарнитура 

14.1.2.1.Ь. 

Г3ров, -ова м, (име пса) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
гаров, -ова м, мн. гарови, гарова, (пас црне 

боје) 14.1.1.С. 

Гароња, -ё м, (има вола) 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Гllроња, -ё м, геи. ми. пiр6ња, (ВО црне бо-

је) 14.1.2.1. 
Гарсија Лорка (шп. Garcia Lorca), Гарсијё 

Лоркё м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
гарсон (фр. gar~on), -она м, ми. гарсони, гар

сона, (неожењен младић; конобар) 14.1.1.С. 

гарсонијера = 06. гарсоњера, -ё ж, ген. мн. 

-ера 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
гарсоњера 06. = гарсонијера (в.) 
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гатара 

Гарчйн, -ина м, инстр. -ином 1.2.1.1.Ь.; 3.1.1.; 
14.1.1.Ь. 

Гарчинац, -а м, инстр. Гарчинцем (не -ом), 

мн. Гарчинци, Гарчйнаца, Гарчинцима 1.2.1.1.d.; 
3.1.1.; 6.2.1.;14.1.1.Ь.с. 

Гарчйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
гарчйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
гас, -а м, мн. гасови, гасова 14.1.1.С. 

гас-гангрена, гас-гангренё ж, (ПМС: "јас

-јанјрена, обичније је јасна јанјрена") 12.2.1.а.; 

14.1.2.1. 
гасилац (не гасноц), -иоца м, вок. гасиоче, 

инстр. гасиоцем (не -ом), мн. гасиоци, гасилаца, 

гасиоцима 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
гасйљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

гасиоц не него гасилац (в.) 

гас-маска, гзс-маскё ж, дат. гiiс-масци и 

гас-маски, ген. мн. гас-маскй 11.3.2.i.; 11.2.1.(1); 
12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

гастарбајтер, -а м, вок. -у, инстр. -ом, ми. -и, 

-ёра 9.1.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1.а. 
гастарбајтерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 15.1.1.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
гастрит не него гастрitтис (в.) 

гастрitтис (не гастрит), -а м, мед. 14.1.1. 
гастрitтичiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, ми. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
гастричан, -чна, -ч но, одр. гастричнй, -а, -6, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гаталац (не гатаоц), -аоца м, вок. гатаоче, 

инстр. гатоцем (не -ом), мн. гатаоци, лiталаца, 

гатаоцима 7.2.2.; 11.1.I.а.(1); 14.1.1. 

гаталачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према гата

лац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гаталица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 14.1.2.1. 
гаталичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према гата

лица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гатаоц не него гаталац (в.) 

гатаочев, -а, -о, ген. мн. -их, (према гаталац) 

3.1.2.; 4.2.а.; 7.2.2.; 14.3. 
гатвр, -ара м, вок. гатару и гатаре, инстр. га

таром и гатарем, мн. гатари, гатара 14.1.1. 
гатара, -ё ж, ген. мн. гатара 14.1.2.1.Ь. 



гатарев 

гатарев и гатаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а. 

14.3. 
гатiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гатiрски, прил. 14.6. 
гатати, гатам, прил. сад. пiтајући 

14.5.1.1.(3). 
гатачкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Гацко) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гатер, -а м, инстр. -ом, мн. гатери, гатёра 

14.1.1. 
гатерист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

гатка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гме, гaћii ж мн. 3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
гми це, -йца ж мн. 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гмнйк, -а м, мн. гаћнйци, гаћнйка, гаћнйци

ма, (узица којом се везују гаће) 3.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

гаliурде = гаliетине (в.) 
гаучо, -а м, мн. гаучи, гауча и гаучоси, гау

чбса 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

Гацка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), (река) 1.2.1.1.Ь.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
гацко, -а (не Гацкога) с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Гачаннн, -а м, мн. Гачани, Гачана, (станов

ник Гацка) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Гачiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(становница Гацка) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

гачац, -чца м, инстр. гачцем (не -ом), мн. гач

ци, гачаца, зоол. 6.2.1.; 14.1.1. = гак, пiка м, вок. 

гаче, ми. пiци, пiКii, пiцима и пiкови, гакова, 

зоол. 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
Гаша = Гашо, -е м, дат. Гаши, ак. Гашу, 

вок. Гашо, инстр. Гашом и Гашо, -а м, дат. Га

шу, ак. Гаша, вок. Гашо, инстр. Гашом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
Гашин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Гаша и 

Г8шо, -ё) 1.2.2.0.; 4.2.а.; 14.3. 
Г8шо = Гаша (в.) 
Гашов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Гашо, -а) 

1.2.2.0.; 4.2.а.; 14.3. 
Гвадалахара (шп. Guada1ajara), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Гвадалкивир (шп. Guada1quivir), -а м, инстр. 

-ом 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

гдекамо 

Гварда (порт. Guarda), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

гв8рдијiН, -а м, вок. -е, мн. гвардијани, гвар

дијана и гвардијiН, -ана, вок. гвардијане, мн. 

гвардијани, гвардијанii 5.1.5.; 14.1.1. 
гваш, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. гвашеви, гва

шёва, (у сликарству) 14.1.1.С. 

гвелф, -а м, мн. гвёлфи, гвелфа, (ист. приста

лице папе у средњовековној Италији у борбама 

против гибелина) 14.1.1.с. 

Гвинеја, -ејё ж, дат. -еји, инстр. -ејом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.65.; 14.1.2.1. 
гвинёјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
гвожђа, гвожђа с мн., (алат, окови, ступа) 

3.3.2.а.; 14.1.3.d. 
гвожђiр, -ара М, вок. гвожђару и гвожђаре, 

инстр. гвожђаром и гвожђарем, мн. гвожђа ри, 

гвожђара 3.3.2.а.; 14.1.1. 
гвожђара, -ё ж, ген. мн. гвожђара 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

гвожђарев и гвожђаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
гвожђарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 3.3.2.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гвожђiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

гвожђе, -а с 3.3.2.а.; 14.1.3. 
гвожђевит, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
гвожђевитост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гвожђурија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, мн. 

-ије, -йјii 3.3.2.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гвоздењiк, -а м, мн. гвоздењаци, гвоздења

ка, гвоздењацима 3.2.2.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
п. уоб. скр. господа. 

Гдањск (пољ. Gdansk), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

где ек. уп. ијек. гдје 

где било ек. уп. ијек. гдје било 

гдегде ек. уп. ијек. гдјегдје 

гдегод ек. уп. ијек. гдјегод 

где год ек. уп. ијек. гдје год 

гдекад(в) ек. уп. ијек. rдjeKaд(B) 

гдекакав ек. уп. ијек. гдјекакав 

гдекамо ек. уп. ијек. гдјекамо 
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гдеко 

гдеко ек. уп. ијек. гдјеко 

гдекојй ек. уп. ијек. гцјекојй 

rдeKYД ек. уп. ијек. гдјекуц 

гцено ек. уп. ијек. гцјено 

гдешто ек. уп. ијек. гдјешто 

гдин не него г. (В.) 

Гдиња (пољ. Gdynia), -е ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

гдје (не гђе) ијек. (ек. где), прип. (Погрешно у 

означавању циља: где идеш и сл.) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

гдје било ијек. (ек. где било), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

гдјегдје ијек. (ек. rдerдe), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

гдјегод ијек. (ек. гдегод), прип., (негде) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

rдje год ијек. (ек. где год), прип., (било где) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
гдјекац(й) ијек. (ек. rдeKaд(B», прип. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
rдjeKaKaB ијек. (ек. rдeKaKaB) -к ва, -кво, одр. 

гдU)екаквй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 

14.2.2. 
гдјекамо ијек. (ек. rдeKaMo), прип. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
гцјеко ијек. (ек. гцеко), гдШекога и гдШеког, 

дат. гдШекоме и гдШеком, иистр. гдU)екиме и 

гдU)екйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.2.2. 
гдјекојй ијек. (ек. гцекојй), -а, -е, геи. ми. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.2.2. 
гцјекуд ијек. (ек. rдeKYД), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
rдjeHo ијек. (ек. гдено), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 

гдјешто ијек. (ек. гдешто) гдU)ечега и гдШе

чег, дат. гдU)ечему и гдU)ечем, иистр. гдU)ечиме 

и гдU)ечим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.2.2. 
гдуња не него дуња (В.) 

Г-дур = ге-цур (В.) 

гђа, гђе ж, геи. ми. гђа скр. гОСпођа 13.3.1.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

гђе не него гдје (В.) 

гђйца, гђице ж скр. гОСпођица 13.3.1.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

геа, Гёе ж, дат. Гёи 1.2.1.1.f.; 5.2.4.; 14.1.2.1. 
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генеза 

геАк, -ака м, вок. гёаче, ми. геаци, геака, ге

ацима 5.2.4.; lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
геачина, -е ж, геи. ми. геачйна, (ауг. од гевк) 

3.1.3.; 5.2.4.; 14.1.2.1.Ь. 
геачити се, геачйм прип. сад. се, геачећи се 

3.1.2.; 5.2.4.; 14.5.1.1.(4). 
геiчкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 5.2.4.; 4.2.а.; 

14.3. 
Гевара (шп. Guevara), -е м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 

гегавац, -авца, вок. гегавче, иистр. гегавцем 

(не -ом), ми. гегавци, гегаваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

гегавачкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

гегавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ге-цур = Г-цур, -дура м 12.2.1.с.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

гејзёр иеуоб. В. гејзйр 

гејзёрскй = гејзйрскй (В.) 
гејзйр (иеуоб. гејзёр), -ира м, иистр. гејзиром, 

ми. гејзири, гејзира, (Клајн 2009: "lејзuр и lеј
зер"; ПМС:"и lејзер, lејзерскu") 14.1.1.Ь. 

гејзйрскй = гејзёрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

гејша, -е ж, геи. ми. гејша 14.1.2.1.Ь. 

гекон, -она м, ми. гекони, гекона, зооп. 14.1.1. 
гел, -а м, ми. гёлови, гёлова 14.1.1.с. 

гелендер, -а м, иистр. -ом, ми. -и, -ера 9.1.1.; 

14.1.1.Ь.с. 

гмер, -а м, иистр. -ом, ми. гелери, гёлера 

9.1.1.; 14.1.1.Ь.с. 
гем, -а м, ми. гёмови, гёмова, (део меча) 

14.1.1.с. 

гем, -а м, ми. гемови, гемова, (пеликан) 

14.1.1.с. 

ге-мiiл = Г-мiiл, -мола м 12.2.1.с.; 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
ген, -а м, ми. гени, гена 14.1.1.с. 

ген., скр. генитйв 13.3.1.Ь. 

генеалогија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

гене8лошкй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
генеза и генеза, -е ж, геи. ми. гёнеза и гене

за 14.1.2.1.Ь. 



генерал 

генерал (заст. ђенерал), -ала м, вок. гёне

рале, иистр. генералом, МИ. генерали, генера

ла 14.1.1. 
генерала н, -лна, -лно, одр. гёнерални, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
генералат, -ата м, ми. генералати, генера

лата 14.1.1.С. 

генералitзатор, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом, 

МИ. -и, -ора 14.1.1.а.Ь. 

генералitзаторскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
генерализација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
генерализовати, -ујём, прил. сад. генерали

зујући = генералисати, -ишём, прил. сад. гене

ралишући (и генерализирати, генерализирам, 

3. л. ми. генерализирају, прил. сад. генерализира
јући) 14.5.1.1.(2). 

генералије и генералије, -ија ж ми. 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

генералисати = генерализовати (в.) 

генералirгет, -ета м, ми. генералитети, ге

нералитета 14.1.1.С. 

генерал ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
генерал-мајор, генерал-мајора м, вок. гене

рал-мајоре, иистр. генерал-мајором, ми. генерал

мајори, генерал-мајора 12.2.1.а.; 14.1.1. 
генерал-мајоров, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

12.2.1.а.; 14.3. 
генералмајорскй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

12.2.1.а.; 14.3. 
генерално, прил. 14.6. 
генерал-потпуковник, генерал-потпуков

ника м, вок. генерал-потпуковниче, МИ. гене

рал-потпуковници, генерал-потпуковника, 

генерал-потпуковницима 8.1.2.1.; l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 14.1.1. 

генерал-потпуковнйков, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
генералпОтпуковнички, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
генерал-пуковнйк, генерал-пуковника м, 

вок. генерал-пуковниче, мн. генерал-пуковни

ци, генерал-пуковника, генерал-пуковницима 

l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 14.1.1.а.С. 

генијалност 

генерал-пуковнйков, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
генералпукбвнйчкй, -а, -о, геи. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
генералство, -а с, мн. генералства, генерал

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
генералштаб и генералштаб, -а м, ми. -и, 

-штаба 12.1.3.; 14.1.1.С. 
генералштабац, -пца м, вок. генералштапче, 

иистр. генералштапцем (не -ом), мн. генерал

штапци, генералштабаца, генерал штап цима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а.С. 
генералштабнй = генералштапскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
генералштапскй = генералштабнй (в.) 

генератйвнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
генератор, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ора 

14.1.1. 
генераторскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
генерација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
генерацијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
генераЦИБНЙ, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
генеричкй = генеричнй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
генерични = генерички (в.) 

генетика, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. -ика, биол. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

генетичар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

ми. -и, -ара 3.1.2.; 14.1.1.а.С. 
генетички, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
генетички, прил. 14.6. 
генетскй, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
генйј = геније (в.) 
генијалан, -лна, -лно, одр. гёнијални, -а, -о, 

геи. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
генијалац, -лца м, вок. генијалче, инстр. 

генијалцем (не -ом), мн. генијалци, генијала

ца, генијалцима 5.1.5.; 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
генијално, прил. 14.6. 
ген иј ал ност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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геније 

геније = гениј, -а м, инстр. -иј ем (не -ом), мн. 
генији, генија 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

генитiлије, гениталија ж мн. 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

генитiлнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
генитйв, -а м, ген. мн. гёнитива 14.1.1.с. 

генитйвнй = генитйвскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
генитйвскй = генитйвнй (В.) 
геноцйд, -а М, ген. мн. гёноцйда 14.1.1.с. 

геноцйднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
геноцйдност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
генскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
геогр., СКр. географија, географски 1З.3.1.с. 

географ (не географ), -а м, ВОК. -е, ген. мн. 

географа 14.1.1.с. 

географија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
географкиња, -ё ж, ген. мн. географкиња 

14.1.2.1.Ь. 

географски (не географски), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
географски, прил. 14.6. 
геодезија (уоб. геодезија), -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
геодет(а), -етё М, мн. геодети, геодета, гео

детима и геодете, геодета, геодетама, (СТЈП 2: 
385-388) 14.1.1.f. 

геодетскй (не геодетскй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
геодинамика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
геодинамички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
геойд, -ида м, мн. геойди, геойда 5.2.2.; 

14.1.1.с. 

геолог, -а м, ВОК. геоложе, мн. геолози, геоло

га, геолозима 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
геологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
геолошкй (не геолошкй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
геолошки, прил. 14.6. 
геомагнетизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
геомагнетски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
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геохемйјскй 

геометар, -тра М, мн. гёометри, гёометара 

6.2.1.; 14.1.1.с. 
геометрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
геометрйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
геометричiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
геомеханика, -ё ж, дат. -ци 4.1.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
геомеханичiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 4.1.; 14.1.1. 
геомеханичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
геоморфологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
геоморфолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
геополитика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
геополИтичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Георге (РУМ. Gheorge), -еа м, инстр. -еом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Георгиев не него Георгијев (В.) 

Георгијев (не Георгиев), -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

Георгина, -ё ж, (име) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
георгина, -ё ж, ген. мн. георгина, (бот. укра

сна биљка) 14.1.2.1.Ь. 

геостратешкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
геотектоника, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
геотектоничiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
геотермичан, -ч на, -чно, одр. геотермични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
геофизика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
геофизичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
геофilзичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
геохемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 5.1.5.; 

4.1.; 14.1.2.1. 
геохемйјски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.1.; 

4.2.а.; 14.3. 



геохемичiр 

геохемичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 4.1.; 14.1.1.а.Ь. 
геоцентрitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
геоцентричан, -ч на, -чно, одр. геоцентрич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
геоцентричiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
гепард, -а м, ген. мн. гёпарда 14.1.1.а.С. 

гепек, -а М, мн. гепеци, гёпека, гепецима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
герiнијум, -а м, инстр. геранијумом (и герв

нйј, -ија м, инстр. геранйјем) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Герардо (итал. Gherardo), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
геријатрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
геријатрйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
герИnа и герiша, -е ж, ген. мн. герйла 

14.l.2.l.b. 
герiшац, -лца м, ВОК. гёрйлче, инстр. герил

цем (не -ом), мн. герилци, герйлаца, герилци ма 

6.2.1.; lI.1.1.a.(I); 14.1.1. 
герйлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Герман, -ана м, мн. Германи, Германа 

1.2.1.1.d.; 14.l.l.C. 
германизам, -зма м, ген. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1. 
германизација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
германијум, -а м, инстр. германијумом (и 

гермiнйј, -иј а м, инстр. германијем), хем. 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

Гермiнија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
германист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

германистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

германистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Гермвнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
германilфил, -а М, ВОК. -е, мн. германОфили, 

германОфйла и германilфйл, -ила м, ВОК. гёрма

нофйле, мн. германофйли, германофйла 14.1.1. 

гестикулационй 

германilфилскй и германilфйлскй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
германофилство и германilфилство, -а с 

14.1.3.d. 
германilфоб, -а М, ВОК. -е, мн. германОфоби, 

германОфоба и германilфоб, -6ба м, ВОК. гёрма

нофобе, мн. германоф6би, германоф6ба 14.1.1. 
германофобија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
германilфопкиња, -е Ж, ген. мн. германОфоп

кйња 8.1.2.1.; 14.1.2.1.b. 
германilфопски, -а, -о, ген. мн. -йх 8.1.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
гермiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
геронтолог, -а м, ВОК. геронтоложе, мн. герон

толози, геронтолога, геронтолозима 11.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

геронтологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
геронтолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
геронтофил, -а м, ВОК. -е, мн. геронтОфили, 

геронтофйла и геронтilфйл, -ила м, ВОК. гёрон

тофйле, мн. геронтофйли, геронтофйла 14.1.1. 
геронтофИnија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
геронтilфилскй и геронтофйлскй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Гертруд(а) (енгл. Gertrude), -е ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Прцен рус. не него Херцен (в.) 

гесло, -а с, мн. гёсла, гёсiiла 6.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
Гестапо (уОб. Гестапо), -а м 1.2.1.1.k.; 14.1.1. 
гестаповац, -бвца м, ВОК. гестапбвче, иистр. 

гестаповцем (не -ом), ми. гестаповци, геста

поваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
гестаПОВСКii, -а, -б, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

гестаповски, прил. 1.2.2.1.; 14.6. 
гестикулiтор, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. -ом, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
гестикулација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гестикулацiiјскii = гестикулационй (в.) 
гестикулационй = гестикулацйјскii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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гестикулисати 

гестикулисати, -ишем, прил. сад. гестику

лишући 14.5.1.1.(2) (и гестикулitрати, гести
кулирам, 3. л. мн. гестикулирају, прил. сад. ге
стикулирајући 14.5.1.1.(3». 

Геталдус (Gheta1dus), -а м 1.2.1.1.m.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Гете (нем. Goethe), Гетеа м 1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Гетинген (нем. Gottingen), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
гетингенскй (не гетингеншкй), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а; 14.3. 
гетиигеншкй не него гетингеискй (В.) 

гето, -а м, мн. гёта, гета 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

геџа = геџо, -е м, дат. геџи, ак. геџу, вок. гёџо, 

инстр. геџом и геџо, -а м, дат. геџу, ак. геџа, вок. 

гёџо, инстр. геџом, мн. геџе, геџа 3.4.1.; 15.1.1.а.; 
14.1.1.g. 

геџав, -а, -о, одр. гёџави, -а, -о, ген. мн. -их 

3.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
геџин, -а, -о, ген. мн. -их, (према геџа и геџо, 

-е) 3.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
геџо = геџа (В.) 
геџов, -а, -о, ген. мн. -их, (према геџо, -а) 

3.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Гжегож (ПОЉ. Grzegorz), -а м, инстр. -ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

гйбак, гипка и гипка, гипко и гипко, одр. 

гипки, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

гибаница и гибаница, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

гибаничар и гибаничар, -а м, ВОК. -у И -е, ин

стр. -ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
гitбати, гибам, прил. сад. гибајући 14.5.1.1.(3). 
гибљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гибнути се, ги6нем се 14.5.1.1.(1). 
Гибонс (енгл. Gibbons), -а м инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Гибралтар, -ара м, инстр. -аром 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

гибралтарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Гибралтарскй мореуз, Гибралтарског(а) 

мореуза м = Гибралтарска врата, Гибрал-

166 

гимн. 

тарских врата ж 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

Гибсон (не Џибсон, Џипсон, Гипсон, енгл. 

Gibson - Прћић, 1998: 53), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
гигант, -а м, мн. гиганти, гиганата, (див) 

6.3.; 14.1.1.с. 
Гигант, -а м, (име) 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
ГИдеон (енгл. Gideon), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

Гitза (не Гitзах), -е ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Гitзах не него Гиза (В.) 

гiiздавац, -авца, вок. гиздавче, инстр. гиздав

цем (не -ом), мн. гиздавци, гиздаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

гiiздавица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1. 
гiiздавичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ги

здавица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гiiздавчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према гiiзда

вац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гiiздати (се), -ам (се), прил. сад. гиздајући (се) 

и гitздати (се), гиздам (се), прил. сад. гиздајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
ГИЗО (фр. Guizot), -оа м, инстр. -оом 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ГијОм (фр. Gui11aume), -бма м, инстр. -ом 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ГЙЛ (енгл. Gi1), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Гилберт (не Џилберт, енгл. Gilbert - Пр

ћић, 1998: 53), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

гйлда, -е Ж, ген. мн. гилда, (нем. у средњем 

веку савез трговаца или занатлија, еснаф) 

14.1.2.1.Ь. 

гиљотина и гilљотина, -е Ж, ген. мн. гиљо

тина и гиљотина 14.1.2.1.Ь. 

гиљотинирати, гиљотинйрам, 3. л. мн. 

гиљотинирају, прил. сад. гиљотинирајући 

14.5.1.1.(3). 
гиљотйнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Гиљфердинг (не Хилфердинг), -а м, инстр. 

-ом 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Гимараис (порт. Guimaraes), -а м, инстр. -ом 
1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

гим н., скр. гимиазија 1З.3.1.с. 



гимназија 

гимназија, -е ж, дат. -ији, и нстр. -ијом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гимназијалац, -лца, вок. гимназијалче, нн

стр. гимназијалцем (не -ом), мн. гимназијалци, 

гимназијалаца, гимназијалцима 5.1.5.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

гимназијалка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 5.1.5.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
гимназијалскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
гимназнјалче, -ета с, (дем. И хнпок. од гим

назијалац) 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.3. 
гнмназијалчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гимназијалчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. гимназијалчиМ 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1.С. 
гимназiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их, (према гим

назија) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гимназiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их, (према гим

назiiј) = гимназијумскii, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према гимназијум) 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гимназијум, -а м, инстр. гимназијумом, мн. 

гимназијуми, гимназијума (и гимназiiј, -иј а 

м, инстр. гимназијем, мн. гимназији, гимназија, 

(веж6алиште у старој Грчкој» 5.1.5.; 14.1.1. 
гимназист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

гимназисткиња, -е Ж, ген. мн. гимназистки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
гимнастика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
гимнастицирати, гимнастицирам, 3. л. мн. 

гимнастицирају, прил. сад. гимнастицирајуhи 

14.5.1.1.(3). 
гимнастичар, -а м, вок. -у И -е, ннстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
гимнастичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 3.1.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
гимн8стички, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

гимнастика) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гинеколог, -а м, вок. гинеколоже, мн. ги не

колози, гинеколога, гинеколозима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
гннекологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мед. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гинеколошКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 

глават 

Гинис (енгл. Guinness), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

гнпкати (се), -ам (се), прил. сад. гипкајуhи 

(се) 14.5.1.1.(3). 
гнпко, прил. 14.6. 
гнпкбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = гипкOIiа, -е Ж 8.1.2.1.; 
3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 

гипкOIiа = гнпкбст (в.) 
гнпсовати, -уј ем, прил. сад. гипсујуhи 

14.5.1.1.(2). 
гипсотека, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

гИра, -е Ж, ген. мн. гйра, зоол. 14.1.2.1.Ь. 

гifpица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Гирландајо (итал. Ghir1andajo), -аја м, инстр. 
-ајом 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

гитара, -е Ж, ген. мн. гитара 14.1.2.1.Ь. 

гитаријада, -е Ж, ген. мн. гитаријада 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

гитарист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

гитаристички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

гитаристкиња, -е Ж, ген. мн. гитаристкиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
гл., скр. глагол, глаголскii и главни 

13.2.1.а. 

глава, -е Ж, ак. главу, МН. главе, глава 

14.1.2.1.Ь. 

главар, -ара м, ВОК. главару и главаре, ин

стр. главаром и главарем, МН. главари, глава

ра 14.1.1. 
главарев и главаров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
главарица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

главарскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
главарство, -а с, МН. главарства, главарста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
главарчиli, -а м, инстр. -ом, ген. МН. главар

чиМ, (дем. од главар) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
главаСТ,-а, -о, ОДр. главасти, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
глават, -а, -о, одр. главати, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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главатац 

главатац, -ваца м, инстр. гшiвацем (не -ом), 

мн. гшiвацн, гшlватаца, гшiвацнма бот. 6.2.1.; 
10.1.2.1.; 14.1.1. 

главатост, -ОСТН Ж, инстр. -ОСТН Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
главачкё н главачки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
главйli, -ића м, вок. главйћу, инстр. главнићем 

(не -ом), мн. главићн, главићii, зооп. 3.2.3.; 
14.1.1. 

глави ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. глiiвйца, 

(дем. н хипок. од глава) 14.1.2.1.Ь. 

главичiрка = главочнка (В.) 
главнчаст, -а, -о, одр. гшiвнчастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
главичати се, -ам се, прип. сад. главичајућн 

се 14.5.1.1.(3) = главичити се, -йм се, прип. сад. 

гшiвнчёћн се 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
главичити се = главичати се (В.) 
главнчица, -ё ж, ген. мн. главнчйца, (дем. н 

хипок. од главица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
главнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
главнина, -ё ж, ген. мн. главнина 14.1.2.1.Ь. 

главница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (по-

рез) 14.1.2.1.Ь. 

главница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (бот. 

род гљнва) 14.1.2.1.Ь. 

главница и главни ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. главница и главнйца, екон. 14.1.2.1.Ь. 

главничiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -Н, -ара 14.1.1. 
главно и главно, прип. 14.6. 
глаВНОКОМiндујуliй, -а, -е, ген. мн. -йх 3.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
главњача, -ё ж, ген. мн. главњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

главобоља, -ё ж, ген. мн. главобоља 

14.1.2.1.Ь. 

главоножац и главон6жац, -шца м, и нстр. 

-шцем (не -ом), мн. -шци, -жiiца, -шцима, зооп. 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
главоношчев и главон6шчев, -а, -о, ген. мн. 

-йх, (према главоножац и главоножац) 3.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

ГлавЬсек ек. уп. ијек. ГлавЬсјек 

главЬсек ек. уп. ијек. главЬсјек 

глiiвосёк ек. уп. ијек. глiiвосјёк 
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ГлавЬсјек ијек. (ек. ГлавЬсек), -а м, (назив 

за св. Јована Крститеља) 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1Ј.; 
14.1.1. 

главЬсјек ијек. (ек. главЬсек), -а м, МН. гла

восU)еци, главосU)ёка, главосU)ецнма, (онај 

који сече главу) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
глiiвосјёк ијек. (ек. глiiвосёк), -а м, МН. гла

восU)ёци, главосU)ёка, главосU)ёцима, (одсе

цање главе) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
главочика = главичiрка, -ё ж, ген. мн. гла-

вочйка и главичаркй, бот. 14.1.2.1.Ь. 

главчина, -ё ж, ген. МН. главчйна 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

глагол, -а м, ген. МН. глагола, ПИНГВ. 14.1.1.С 

гшiголскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
глагољати, -ам, прип. сад. глагољајућн 

14.5.1.1.(3). 
глагољiш, -аша м, ВОК. глагољашу, инстр. 

глагољашем (не -ом), МН. глагољаши, глаго

љаша 14.1.1.Ь.С 

глагољiшкй (не глiiгољашкй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
глагољ8штво, -а с 14.1.3. 
глагољивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глагољица, -ё ж, инстр. -ом 14.1.2.1. 
глагољичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
глад, -Н ж, инстр. глади Н глађу, пок. глади 

3.3.2.а.; 14.1.2.2. 
глiЩак, глатка и глатка, глатко и глатко, одр. 

глаткй и глаткй, -а, -о, ген. МН. -йх, КОМП. глађй, 

најглађй и глаткијй, најглаткијй 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3.3. 

гладијiтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, МН. 

-и, -ора 5.1.5.; 14.1.1. 
гладијiТОРСКЙ, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

5.1.5.; 14.3. 
гладиола, -ё ж, ген. МН. глади6па, бот. 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

глiЩнти, -йм, прип. сад. глiiдёћи 14.5.1.1.(4). 
гладнити, -йм, прип. сад. гладнёћи, (мучити 

глађу, чинити гладним) 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
гладнети ек. уп. ијек. гладњети 

гладнйк, -и ка м, ВОК. гладнйче, МН. гладни

ци, гладника, гладницима 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 



гладничнна 

гладничнна, -ё ж, ген. мн. гладничйна, (ауг. 

од гладнiiк) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гладњети ијек. (ек. гладнети), гладнйм, прил. 

сад. гладнёћи, (постајати гладан) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

гладовати, гшщујём, прил. сад. гшщујући 

14.5.1.1.(2). 
Глазгов (еигл. G1asgow), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
глазирати, гшlзйрам, 3. л. ми. глазирају, прил. 

сад. глазирајући 14.5.1.1.(3). 
глазура, -ё ж, геи. ми. глазура 14.1.2.1.Ь. 

Гламоч, -а м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.I.h.; 
14.1.1.Ь. 

гламоч, -6ча м, иистр. -ем (не -ом), ми. гла

м6чй, глам6ча, (риба) 14.1.1.Ь.С. 

Гламочiiк, -ака м, ми. Гламочаци, Гламо

чака, Гламочацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1. = 

Гламочанин, -а м, ми. Гламочани, Гламочана, 

(становник Гламоча) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Гламочанин = Гламочiiк (в.) 
Гламочiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй, (становница Гламоча) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

гламочкii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

Гламочко поље, Гламочког(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.3.Ь. 
гламур, -ура м, МН. гламури, гламура 

14.1.1.С. 

гламурозност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глас, -а м, ми. гласови, гласова 14.1.1.С. 

гласак, -ска м, ми. гласци, глiicака, гласцима, 

(дем. И ХИПОК. од глас) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гласiiч, -ача м, ВОК. гласачу, иистр. гласачем 

(не -ом), ми. гласачи, гласача 3.1.3.; 14.1.1. 
гласачица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. ми. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гласачкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гласё, -еа м, иистр. -еом, (фр. сјајна ткани

на) 14.1.1. 
гласё, ПРИД. ИИДКЛ. 

гласити, глiicйм, ПРИЛ. сад. гласёћи 

14.5.1.1.(4). 

гледiiчнја 

Гласинац, -йнца м, иистр. -йнцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
гласиначкii, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Гла

синац) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
гласиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. гшicићи, 

гласйћа и гласiili, -ића м, инстр. гласићем (не 

-ом), ми. гласићи, гласића 3.2.3.; 14.1.1. 
гласнiiк и гласнiiк, -а, ВОК. -йче, МН. -йци, 

-йка, -йцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
глiicница, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

гласница, -ё ж, инстр. -ом, геи. МН. -йца, аиат. 

14.1.2.1.Ь. 

гласнiiчкii и гласничкii, -а, -о, ген. МН. -йх, 

(према гласнiiк и гласница) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гласничкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према гла

сница) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гласовитост, -ОСТИ ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глarко, прил., КОМП. глађё, најглађё 3.3.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3.3.; 14.6. 
глarкост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глаткOIiа, -ё ж 3.2.3.; 14.1.2.1. 
глацијалан, -лна, -лно, одр. глацијалнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх, геол., (који се односи на ледено 

доба) 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гледалац и гледалац (не гледаоц и гледа

оц), -аоца м, ВОК. -аоче, МН. -оци, -лаца, -оцима 

7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
гледалiiшнii, -а, -о, геи. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гледалйште, -а с, ген. МИ. гледалйшта 

14.1.3.d. 
гледаност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гледаоц и гледаоц не него гледалац и гле

далац (в.) 

гледаочев и гледаочев, -а, -о, ген. ми. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гледатёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 14.1.2.1.а.Ь. 

гледање, -а с, ген. ми. глёдања 14.1.3. 
гледати, -ам, ПРИЛ. сад. глёдајући 14.5.1.1.(3). 
Гледис (енгл. G1adys), ИИДКЛ. ж 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
гледiiчија, -ё ж, дат. -ији, инсТр. -ијом, МН. 

-ије, -йја, бот. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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глёђ 

глёђ, -и Ж, ПОК. глеђи, ген. мн. глеђй 14.1.2.2. = 

глеђа, -ё ж, ген. мн. глёђа 3.3.1.; 14.1.2.1.Ь. 
глеђа = глёђ (В.) 

глёђнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
глежањ и глежањ, -жња м, ннстр. -жњем (не 

-ом), мн. глёжњеви, глёжњёва и р. глёжњи, глё

жања, анат. 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
глежњача и глежњача, -ё ж, ген. мн. глё

жњача и глежњача, анат. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
глечер, -а м, инстр. -ом, мн. глечери и глёчё

ри, глёчёра 3.1.1.; 14.1.1. 
глечерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
глибњача, -ё ж, ген. мн. глибњача, зооп. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Глигорије, -иј а м, инстр. -иј ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
ГлИrоријев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 

гликоза = глукоза, -ё ж (хем. грожђани ше
ћер) 14.1.2.1. 

глиненац, -нца м, инстр. глиненцем (не -ом), 

мн. глиненци, глинёнаца, глиненцима 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

Глињанин, -а м, мн. Глињани, Глињана 

(према Глина) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Глињiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1. 
глисер, -а м, инстр. -ом, мн. глисери, глисё

ра 14.1.1.Ь. 

глиста, -ё ж, ВОК. глисто, ген. мн. глиста, 30-

оп. 14.1.2.1.Ь. 

глицiiнија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја, бат. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
глобалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глОбаuија, -ё м, дат. -ијн, инстр. -нјом, мн. 

-ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
глобити, -йм, прип. сад. гл6бёhн 14.5.1.1.(4). 
глобљёње, -а с, ген. мн. гл6бљёња, (према 

глОбити) 14.1.3.d. 
глОбтротер, -а м, инстр. -ом, мн. -Н, -ёра 

8.1.3.2.2.; 14.1.1.с. 
глог, глога м, мн. глогови, глогова 14.1.1.с. = 

глогиња, -ё ж, ген. мн. глогйња, бат. 14.1.2.1.Ь. 

глогиња = глог (В.) 
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ГлЬстер 

глогиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. глоги

hи, глогйhii и глогiili, -иhа, инстр. глогиhем (не 

-ом), мн. глогиhи, глогиhii, (дем. од глог) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. = глогињица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца, (дем. од глогиња) 14.1.2.1.Ь. 

глогињица = глогиli (В.) 
глоговац, -овца м, инстр. глоговцем (не -ом), 

мн. глоговцн, глоговаца 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
глоговача, -ё ж, ген. мн. глоговача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

глоготати, глогоhём, прип. сад. глогоhуhи 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
глодавац = глодiр (В.) 
глодiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

-и, -ара 14.1.1.а.Ь. = глодавац, -авца м, ВОК. гло

давче, инстр. глодавцем (не -ом), мн. глодавци, 

глодаваца, зооп. 6.2.1.; ll.l.l.a.(l); 14.1.1.Ь. 
глодати, глођём, прип. сад. глођуhи 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
глодiч, -ача м, ВОК. глодачу, инстр. глодачем 

(не -ом), мн. глодачн, глодача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
гломiзнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глбрија, -ё ж, дат. -нјн, инстр. -нјом, мн. 

-иј е, -йја, (част, слава; ауреола, ореол) 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

глоријета, -ё ж, ген. мн. глорнјета 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

глориола, -ё ж, ген. мн. глориола, (ауреола, 

ореол) 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
глорификовати, -ујём, прип. сад. глорифику

јуhи и глорификовати, -ујём, прип. сад. глори

фнкујуhн 14.5.1.1.(2) (Н глорифицирати, гло
рнфицирам, 3. п. мн. глорнфнцирају, прип. сад. 
глорифицирајуhи 14.5.1.1.(3». 

глОса и глОСа, -ё ж, ген. мн. глоса 14.1.2.1.Ь. 

глЬсiр, -ара м, инстр. -ом Н -ем, мн. глосари, 

глосара = глОсiријум, -а м, инстр. гл6сарнју

мом, мн. гл6саријуми, гл6саријума (и глОсiрiiј, 

-иј а м, и нстр. гл6саријем, мн. гл6сарији, гл6са

рйја) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
глЬсiрiiј = глОсiр (В.) 
глЬсiријум = глОсiр (В.) 

ГлОстер (енгп. G10ucester), -а м, инстр. -ом, 
(Клајн 2009: 47 "не Глочестер, Глосестер") 
1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 



Глоуб 

Глоуб (енгл. G10be), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

глув, глува, глуво, одр. глуви, -а, -о, ген. мн. 

-их = р. глух, глуха, гл ухо, одр. глухи, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.3.3.; 4.2.а.; 14.3. 
глувара, -е Ж, ген. мн. глувара 4.3.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

глуварити, глуварим, прил. сад. глуварећи 

14.5.1.1.(4). 
глуваћ, -аћа м, вок. глуваћу, инстр. глуваћем 

(не -ом), мн. глуваћи, глуваћii 3.2.3.; 4.3.3.; 
14.1.1.Ь. 

глувети ек. уп. ијек. глувјети 

глувонем = р. глухонем ек. уп. ијек. глуво
нијем = р. глухонијем 

глувјети ијек. (ек. глувети) глувим, ПРИЛ. сад. 

глувећи, ПРИД. рад. глувио, глувјела, глувјело 

(ек. глувео, глувела, глувело), (постајати глув) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
глувонијем = р. глухонијем ијек. (ек. глуво

нем = р. глухонем ), -а, -о, одр. глувонијеми и р. 
глухонијеми (ек. глувонеми и р. глухонеми), -а, 

-о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1; 4.3.3.; 4.2.а.; 14.3. 
глувоња, -е м, ген. МН. глувоња 4.3.3.; 

14.1.1.С. 

глувоћа = р. глухоћа, -е Ж 3.2.3.; 4.3.3.; 
14.1.2.1. 

глукоза = гликоза (в.) 
глумац, -мца м, ВОК. глумче, инстр. глумцем 

(не -ом), МН. глумци, глумаца, глумцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь.С. 

глумачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

глумети не него глумити (в.) 

глумити (не глумети), глумим ПРНЛ. сад. 

глумёћи 14.5.1.1.(4). 
глумица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

глумичин, -а, -о, ген. -их, (према глумица) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
глумчев, -а, -о, ген. МН. -их, (према глумац) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
глуп, глупа, глупо, одр. глупи, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
глупавити, -им, ПРИЛ. сад. глупавёћи и 

глупавити, глупавим, ПРИЛ. сад. глупавећи 

14.5.1.1.(4). 

гне вити 

глупављење и глупављење, -а с, ген. МН. 

-ења 14.1.3.d. 
глупавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глупак, -ака м, ВОК. глупаче, МН. глупа

ци, глупака, глупацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

глупарија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
глупача, -ё ж, ген. МН. глупача 3.1 .3.; 

14.1.2.1.Ь. 

глупети ек. уп. ијек. глупјети 

глупјети ијек. (ек. глупети), глупим, ПРИЛ. 

сад. глупёћи, прид. рад. глупио, глупјела, глу

пјело (ек. глупео, глупела, глупело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

глупљење, -а с, ген. МН. глупљења 14.1.3.d. 
глупост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
глух р. = глув (в.) 
глухонем р. = глувонем (в.) 
глухонијем р. = глувоиијем (в.) 
гљнва, -е Ж, ген. МН. гљива 14.1.2.1.Ь. 

гљнвар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

гљивари, гљивара 14.1.1. 
гљивач, -ача м, ВОК. гљивачу, инстр. -ачем (не 

-ом), МН. гљивачи, гљивача 3.1.3.; 14.1.1. 
гљiiвичав, -а, -о, ОДр. гљивичави, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гљiiвичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гљiiвичнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гљивњача, -е Ж, ген. МН. гљивњача 3.1.3.; 

14.l.2.1.b. 
гмйзавац, -авца м, ВОК. гмизавче, инстр. гми

завцем (не -ом), МН. гмизавци, гмизаваца, ЗООЛ. 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
гмйзавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гмилети не него милети (в.) 

гмиљети не него миљети (в.) 

Г-мол = ге-мол (в.) 
гнев и гнев ек. уп. ијек. гњев и гнев 

гневан и гневан ек. уп. ијек. гњеван и гње-

ван 

гневити се ек. уп. ијек. гњевити се 
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гневљнв 

гневљив ек. уп. ијек. гњевљив 

гневљивост ек. уп. ијек. гњевљивост 

гнездаст ек. уп. ијек. гњездаст 

гнездашце ек. уп. ијек. гњеЗЩlшце 

гнездимице ек. уп. ијек. гњездимице 

гнездити се ек. уп. ијек. гнијездити се 

гнездiiште ек. уп. ијек. гњездiiште 

гнездо ек. уп. ијек. гнијездо 

гнијездити се (не гњездити се) ијек. (ек. гне

здити се), гнйјездйм се (ек. гнёздйм се), прип. 

сад. гнијездећи се (ек. гнездећи се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

гнијездо (не гњездо) ијек. (ек. гнездо), -а с, ген. 

МН. гнијезда (ек. гнезда) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3.d. 
гној (не гњој), гноја м, инстр. -ем (не -ом) 

14.1.1.Ь. 

гнојав, -а, -о, одр. гиојавй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
гнојавица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

гнојан, -јна, -јно, ОДр. гнојнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гнојаница = гнојница, -е ж, инстр. -ом, ген. 

МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

гнојидба, -е Ж, ген. МН. гнојидаба и гнојидбй 

5.1.5.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
гнојити, -йм, прип. сад. гнојећи 5.1.5.; 

14.5.1.1.(4). 
гнојiiшнii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 5.1.5.; 

14.3. 
гнојiiште, -а с, ген. МН. гнојйшта 5.1.5.; 

14.1.3.d. 
гнојница = гнојаница (в.) 
гнојњача, -е Ж, ген. мн. гн6јњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

гном, гн6ма м, ВОК. гноме, инстр. -ом, МИТОn. 

14.1.1. 
гнома, -е Ж, ген. МН. гн6ма 14.1.2.1.Ь. 

fHOMCKii, -а, -о, ген. МН. -йх, (према гнома) 

4.2.а.; 14.3. 
гносеолог, -а м, ВОК. гносеоложе, МН. гносе

олози, гносеолога, гиосеолозима 1\.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
гносеологија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
гносеолошкii (не гнiicеолошкii), -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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гњевити 

гнОстик, -а м, ВОК. гностиче, МН. гнОстици, 

гнОстйка, гнОстицима 1\.1.1.а.(I); 1\.2.1.(2); 
14.1.1. = гнОстичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. гнОстичари, гнОстичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
гностицitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
гнОстнчiр = гнОстик (в.) 
гнОстичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гну и гну, гнуа, дат. гнуу, МН. гнуови, гнуо

ва, 300n. 14.1.1.с. 

гнус (не гњус), -а м, МН. гну-севи, гнУ-сева 

14.1.1.С. 

гнусан и гнусан, -сна, -сно ОДр. гнуснй И 

гнуснй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гнусннк, -и ка м, ВОК. гнуснйче, МН. гнусни

ци, гнусника, гнусницима и гнусннк, -а м, ВОК. 

гиУсиЙче,мн.гнУсиЙци,гиУсиЙка,гиУсиЙцима 

1\.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гнусност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гнусОба, -е Ж, ген. МН. гнус6ба 14.1.2.1.Ь. 

гнушати се, -ам се, прип. сад. гнушајући се 

14.5.1.1.(3). 
гњавАтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, МН. 

гњаватори, гњаватора 14.1.1.а.Ь. 

гњавАторка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гњавАторскн, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гњавити, гњiiвйм, прип. сад. гњавећи 

14.5.1.1.(4). 
гњављење, -а с, ген. МН. гњављења 14.1.3.d. 
гњат, -а м, пок. гњату, мн. гњатови, гњато

ва, анат. 14.1.1.с. 

гњатина, -е Ж, ген. МН. гњатйна, (ауг. од гњат) 

14.1.2.1.Ь. 

гњатиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. гњати

ћи, гњатйћа и гњаТiili, -ића м, инстр. гњатићем 

(не -ом), МН. гњатићи, гњатића, (дем. и ХИПОК. од 

гњат) 3.2.3.; 14.1.1. 
гњев ијек. (ек. гнев), -а м 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.3.5.а; 

14.1.1.с. 

гњеван ијек. (ек. гневан), -виа, -вио, ОДр. 

гњёвнй (ек. гнёвнй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.1.3.5.а.; 2.2.2.; 6.2.2.; 4.2.а.;14.3.; 

гњевити се ијек. (ек. гневити се), гњёвйм се 

(ек. гиёвйм се), прип. сад. гњевећи се (ек. гневећи 

се) 2.1.2.; 2.1.3.5.а; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 



гњевљив 

гњевљив ијек. (ек. гневљив), -а, -о, одр. гње

вљиви (ек. гневљиви), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.1.3.5.а; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

гњевљивiiст ијек. (ек. гневљивiiст), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.1.3.5.а; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

гњездаст ијек. (ек. гнездаст), -а, -о, одр. гњё

здасти (ек. гнёздасти), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

гњездашце ијек. (ек. гнездашце), -а и -ета с, 

мн. гњеЗДllшца, гњеЗДllшца и гњездашаца (ек. 

гнездашца, гнездашца и гнездашаца) 2.1.2.; 
2.1.2.2.а.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 

гњездимицё ијек. (ек. гнездимицё), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
гњездиште ијек. (ек. гнездйште), -а с, ген. 

мн. гњеЗДишта (ек. гнездишта) 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.1.3.d. 
гњездо не него гнијездо ијек. (ек. гнездо) 

(в.) 

гњездити се не него гнијездити се ијек. (ек. 

гнездити се) (в.) 

гњецав, -а, -о, одр. гњёцави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
гњецавост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гњецати, -ам, прип. сад. гњёцајући 

14.5.1.1.(3). 
гњечилац (не гњечиоц), -иоца м, вок. 

гњечиоче, инсТр. гњечиоцем (не -ом), мн. гњечи

оци, гњечилаца, гњечиоцима 7.2.2.; 11.1.I.а.(I); 
14.1.1. 

гњечилица, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. -ица 

14.l.2.l.b. 
гњечило, -а с, ген. мн. гњёчила 14.1.3.d. 
гњечиоц не него гњечилац (в.) 

гњечити, гњёчим, прип. сад. гњечёћи 

14.5.1.1.(4). 
гњечкавина, -ё ж, ген. мн. гњёчкавина 

14.1.2.1.Ь. 

гњечкавица, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. гњёч

кавица 14.1.2.1.Ь. 

гњечкати, -ам, прип. сад. гњёчкајући 

14.5.1.1.(3). 
гњilдa, -ё ж, ген. мн. гњИда 14.1.2.1.Ь. 

гњурчиli 

гњilдaBaц, -авца м, вок. гњидавче, инсТр. 

гњидавцем (не -ом), мн. гњидавци, гњидаваца 

1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
гњilдавица, -ё ж, вок. -е, гњИдген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

гњilдaBOCT, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гњидетина, -ё ж, ген. мн. гњидетйна 

14.1.2.1.Ь. 

гњilдица, -ё ж, вок. -ице, гњИдген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

ГњИлане, -а с, пок. Гњилану (не Гњила

не, Гњилана, у Гњиланима - Клајн 2009: 47) 
1.2.1.1.Ь.; 14.1.3.d. 

гњилац, -лца м, вок. гњилче, инсТр. гњилцем 

(не -ом), мн. гњилци, гњилаца, гњилцима 6.2.1.; 
ll.1.1.a.(l); 14.1.1. 

гњилеж, -и ж, ген. мн. гњйлёжи 14.1.2.2. 
гњилети ек. уп. ијек. гњиљети 

гњилitна, -ё ж, ген. МН. гњилина 14.1.2.1.Ь. 

гњИлост и гњилост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гњилоliа, -ё ж, ген. мн. гњил6ћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

гњиљёње, -а с, ген. МН. гњйљёња 14.1.3.d. 
гњиљети ијек. (ек. гњилети), гњйлим, прип. 

сад. гњйлёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
гњИти, -јём, прип. сад. гњијући, ПРИД. рад. 

гњио (не гњил), гњйла и гњила, гњйло и гњи

ло 2.1.5.1.2.; 7.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
гњој не него гној (в.) 

гњурати, гњурам, прип. сад. гњурајући 

14.5.1.1.(3). 
гњурац, -рца м, ВОК. гњурче, инсТр. гњурцем 

(не -ом), МН. гњурци, гњураца, гњурцима 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1. = гњурач, -ача м, ВОК. гњурачу, 

инсТр. гњурачем (не -ом), МН. гњурачи, гњурача 

3.1.3.; 14.1.1. 
гњурач = гњурац (в.) 

гњурачица, -ё ж, ВОК. -е, инсТр. -ом, ген. МН. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гњурачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гњурити, гњурим, прип. сад. гњурёћи 

14.5.1.1.(4). 
гњурчиli, -а м, инсТр. -ем (не -ом), МН. гњур

чићи, гњурчића и гњурчйli, -ића м, инсТр. 
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гњурићем (не -ом), мн. гњурчићи, гњурчића, 

(дем. од гњурац) 3.1.3.; 14.1.1. 
гњуе не него гнуе (в.) 

ГО сКр. Главни одбор 13.2.2. 
го (не гол), гола, голо, одр. голй, -а, -о, ген. 

мн. -йх, (наг, без одеће) 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
гОблён, -ена м, мн. гоблени, гоблена 14.1.1.С. 

гОБЛёнекй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гобленчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

гобленчйћа, (дем. од гоблён) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
говедвр, -ара м, ВОК. говедару и говедаре, ин

стр. говедаром и говедарем, мн. говедари, гове

дара 14.1.1. 
говедарев и говедаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
говедарити, говедарйм, прип. сад. говедарё

ћи 14.5.1.1.(4). 
говедврка, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
говедiркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
говедина (не говеђина), -ё Ж 14.1.2.1. 
говеђй, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
говеђина не него говедина (в.) 

говече, -ета с, з6. мн. говечад, говечiiди, 30-

оп. 3.1.3.; 14.1.3.С. 
говор, говора м, инстр. -ом, мн. говори, го

вора 14.1.1.Ь.С. 

говоранција и говоранција, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ГОВОРИТИ, говорйм, прип. сад. говорёћи 

14.5.1.1.(4). 
говоркати, -ам, прип. сад. говоркајући 

14.5.1.1.(3). 
говорљив, -а, -о, одр. говорљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
говорљивац, -йвца м, ВОК. говорљйвче, ин

стр. говорљйвцем (не -ом), мн. говорљйвци, го

ворљиваца 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
говорљивоет, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
говорнйк, -ика м, ВОК. говорнйче, мн. говор

ници, говорника, говрницима и говорнйк, -а 

м, ВОК. -йче, мн. говорнйци,говорнйка, говор

нйцима ll.l.l.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
говорница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 
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гојенйк 

говорнйчки И говорнйчки, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
говорнitштво и говорнйштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
говорuија, -ё м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 3.4.3.; 14.1.2.1. 
Гогољ, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
год, прип. 14.6. 
год. = г. (в.) 
год, года м, мн. годови, годова 14.1.1.С. 

година, -ё ж, ген. мн. годйна 14.1.2.1.Ь. 

години ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

годити, -йм, прип. сад. годёћи 14.5.1.1.(4). 
годйшнй, -а, -ё, ген. мн. -йх, (према годй

ште) 4.2.а.; 14.3. 
годишнйк, -а м, ВОК. годишнйче, мн. годи

шнйци, годишнйка, годишнйцима ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

годишнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према го

дишнйк) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
годишњiк, -а м, ВОК. -аче, мн. годишњаци, 

годишњака, годишњацима, (коме је година да

на; који се појављује сваке године) ll.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

годИШЊё, прип. 14.6. 
ГОДИШЊЙ, -а, -ё, ген. мн. -йх, (према годи

на) 4.2.а.; 14.3. 
годишњица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

годйште и годйште, -а с, ген. мн. -йшта 

14.1.3.d. 
гозба, -ё ж, ген. мн. гозбй и гозба 14.1.2.1.Ь. 

гозбен, -а, -о, одр. гозбенй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Гоја (шп. Goya), -ё м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
гојiiзноет и гојliзноет, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гојенац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. го

јенци, гојёнаца и гојенац, -ёнца м, инстр. -ем 

(не -ом), мн. гојёнци, гојенаца 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 
14.1.1. = гојеник, -ика м, ВОК. гојенйче, мн. гоје

ници, гојеника, гојеницима ll.l.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

гојеник = гојенац (в.) 



гојенче 

гојенче, -ета с, зб. гојенчад, гојенчади 3.1.3.; 
14.1.3.с. 

гојити, -им, прип. сад. гојећи 14.5.1.1.(4). 
гол (наг) не него го (В.) 

гол, -а М, пок. г6лу, мн. г6лови, г6лова, 

(спорт. згодитак у фудбалу и рукомету) 7.2.1.; 
14.1.1.с. 

гол-аут, гол-аута М 12.1.; 14.1.1. 
голili, -аћа М, ВОК. голаћу, инстр. голаћем (не 

-ом), мн. голаћи, голаћа 3.2.3.; 14.1.1. 
голiliки, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
голгетер, -а М, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. -и, -ера 

9.1.1.; 14.1.1. 
голгетерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Голгота, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
големост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голет, -и ж, мн. голети, голети и голети 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Голеч, -еча М, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 9.1.1.; 

14.l.l.b. 
Голеш, -еша М, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 9.1.1.; 

14.1.1.Ь. 

Голија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Голијат, -а М, (бибn. име) 1.2.1.1.f.; 5.1.5.; 

14.1.1.Ь. 

голијат, -а М, ген. мн. голијата, (јак човек) 

5.1.5; 14.1.1.с. 
голијатски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
Голи оток, Голог(а) отока м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
голити, -им, прип. сад. голећи = голитити, 

голитим, прип. сад. голитећи, (чинити некога, 

нешто голим) 14.5.1.1.(4). 
голитити = голити (В.) 

голiщавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голiщати, -ам, прип. сад. голицајући 

14.5.1.1.(3). 
голицљив, -а, -о, одр. голицљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
голицљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

гол-разлика 

голишав, -а, -о, одр. голишави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
голишавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голишавац, -авца М, инстр. голишавцем (не 

-ом), мн. голишавци, голишаваца 6.2.1.; 14.1.1. 
гол-линија, гол-линије ж, дат. гол-линији, 

ген. мн. гол-линија 5.1.5.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
гОлман, -а м, ген. мн. голмана 12.1.1.а.; 

15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

голобрад, -а, -о, одр. голобради, -а, -о, ген. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
голОбрадац, -браца М, инстр. голобрацем (не 

-ом), МИ. голОбраци, голОбрадаца, голОбрацима 

6.2.1.; 10.1.2.1.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
голобрадиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МИ. 

голобрадића 3.2.3.; 14.1.1.с. 
головратац, -враца м, инстр. головрацем (не 

-ом), ми. головраци, головратаца, головрацима 

6.2.1.; 10.1.2.1.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1. 
гологлавац, -авца М, ВОК. гологлавче, инстр. 

гологлавцем (не -ом), мн. гологлавци, гологла

ваца 6.2.1.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1. 
гологлавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голооточанин, -а м, мн. голооточани, голо

оточана, (затвореници на Голом отоку; ПМС: 

"Голоошочанu, мн. Голооточани (некадашњи 

"становници" Голог отока, тј. логораши)") 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
голооточки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
голотрбац, -пца м, ВОК. голОтрпче, инстр. го

лотрпцем (не -ом), мн. голотрпци, голОтрбаца, 

голотрпцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 
голотрбост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голоцевка ек. уп. ијек. голоцијевка 

голоцијевка ијек. (ек. голоцёвка), -ё ж, дат. 

-ци, ген. ми. голоц(ј)евiiка и голоцијевака и голо

цијевки (ек. голоцевака и голоцевака и голоцев

ки) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
голошијаст, -а, -о, одр. голошијасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гол-разлика, гол-разлике ж, дат. гол-ра

злици, ген. мн. гол-разлика 11.2.1.(1); 12.2.1.а.; 
14.1.2.1.Ь. 
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Голсворди 

Гiiлсворди (не Гiiлсворти, енгл. Galsworthy), 
-ија м 1.2.1.1.а. 

rолуб, -а м, мн. голуби, голуба и голубови, 

голубова 14.1.1.с. 

голубак, -пка м, мн. голупци, голубака, го

лупцима, (дем. и хипок. од голуб) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

голубiр, -ара м, ИОК. голубару и голубаре, 

инстр. голубаром и голубарем, мн. голубари, 

голубара 14.1.1. 
rолубарев и rолубаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
голубiрнiiк, -а м, мн. голубарници, голу

барника, голубарницима = rолубињiк, -а м, 

мн. голубињаци, голубињака, голубињацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
rолубарство, -а с 14.1.3.d. 
Голубац, -пца м, инстр. голупцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
rолубача, -ё ж, ген. мн. голубача, (агр. врста 

јабуке) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
rолубачки и rолубачки, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
rолубији = rолубињii, -а, -ё, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
rолубињiк = rолубiрник (В.) 
rолубињи = rолубији (В.) 

rолубиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. го

лубићii 3.2.3.; 14.1.1. 
rолубица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

rолубичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према rолу

бица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
rолубичица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица, (дем. и ХИПОК. од rолубица) 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

rолуждравац, -авца м, ВОК. голуждравче, ин

стр. голуждравцем (не -ом), мн. голуждравци, 

голуждраваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1. 
rолуждравост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
голупка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -ки, 

(голубица; врста ноћног лептира) 8.1.2.1.; 
11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

rолупче и rолупче, -ета с, зб. голупчад, го

лупчiiди, (дем. и ХИПОК. од голуб) 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.3.с. 

176 

rонетаоц 

rолупчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ген. мн. 

голупчићii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
riiлф', -а м, спорт. 14.1.1.с. 

riiлф1, -а м, мн. голфови, голфова, (врста 

аутомобила) 14.1.1.с. 

Гiiлфскi струја, Голфскё струјё ж, дат. 

Голфској стрУји 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
гiiлфски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
гiiлцiт и rолцат, -а, -о, одр. голцати и гол

цати, -а, -о, ген. мн. -их = rолцiiт и голцит, -а, 

-о, одр. голцити И голцити, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
гiiлцит и rолцит = riiлцiт и голцат (В.) 
Гомез = Гомес (шп. G6mez), -а м, (Клајн 

2009: 48; 69) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Гомес = Гомез (В.) 
гомила, -ё ж, ген. мн. гомила 14.1.2.1.Ь. 

гомИлати, -ам, прип. сад. гомiшајући 

14.5.1.1.(3). 
Гомирац, -рца м, инстр. Гомирцем (не -ом), 

мн. Гомирци, Гомираца, Гомирцима (становник 

Гомирја) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Гомирје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Гомирка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1. 
rомољача и rомољача, -ё ж, ген. мн. -iiчii, 

бот. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
rомољика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. гомољика, 

(бот. врста гљиве) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Гомора, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
гонгорист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

гбндола, -ё ж, ген. мн. гондола 14.1.2.1.Ь. 

гондолијер, -ера м, ВОК. гондолијёру, инстр. 

гондолијером, мн. гондолијери, гондолијера 

5.1.5.; 9.1.1.; 14.1.1. 
rондолијерски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
гбндолица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

Гонзалес = Гонсалес (шп. Gопzаlеz), -а м, 

(Клајн 2009: 48; 69) 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
гонеталац (не гонетаоц), -аоца м, ВОК. гоне

таоче, инстр. гонетааоцем (не -ом), мн. гонетао

ци, гонеталаца, гонетаоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

гонетаоц не него гонеталац (В.) 



гонетати 

гонетати, гонётам, прил. сад. гонетајући 

14.5.1.1.(3). 
гоннлац (не гониоц), -иоца м, ВОК. гониоче, 

инстр. гониоцем (не -ом), мн. гониоци, гонилiiцii, 

гониоцима 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
гониометар, -тра М, инстр. -ом, мн. гони

ометри, гониометара, (грч. угломер) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

гониометрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
гониометрiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
гоииоц не него гонилац (В.) 

гониочев, -а, -о, ген. мн. -их, (према гони

лац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гонити, гоним, прил. сад. гонёћи 14.5.1.1.(4). 
гоиiiч, -ича м, инстр. гоничем (не -ом), мн. 

гоничи, гонича 3.1.3.; 14.1.1.а. 
Гонсалес = Гонзалес (В.) 
гора, -е ж, ак. гору, мн. горе, гора 14.1.2.1.Ь. 

Гора, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Горанац, -нца, инетр. -ем (не -ом), мн. Горан

ци, ГОранаца 1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Горанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 13.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Горажцанин, -а М, мн. Гораждiiни, Горажда

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Горажцанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
горажцанскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Горажце, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
горак (р. грк), -рка, -рко, одр. горки, -а, -о, 

ген. мн. -их, комп. горчи, нiiјгорчи 6.2.3.; 4.2.а.; 
l1.l.l.a.(l); 14.3.3. 

горачити, -им, прил. сад. горачёћи, (постаја

ти горак) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
Горцијев и Гордијев, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
гордiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гордити се, гордим се, прил. сад. гордёћи се 

14.5.1.1.(4). 
гордост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горе, прил. 14.6. 
горе-доле ек. уп. ијек. горе-доље 

горњокiрловачкii 

горе-доље ијек. (ек. горе-цоле), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

горење, -а с, ген. мн. горёња 14.1.3.d. 
горети ек. уп. ијек. горјети 

горивбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горИла, -ё м, мн. гориле, горйлii мн. ж, зоол. 

14.1.2.1.Ь. 

горионiiк, -и ка М, мн. горионици, гориони

ка, горионицима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Горица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Горичанин, -а М, мн. Горичани, Горичана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Горичанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
горичкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Горица) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
горјети ијек. (ек. горети), горим, прил. сад. го

рећи, прид. рад. горио, горјела, горјело (ек. горео, 

горела, горело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ropKii, Горког(а) М, инстр. -им 1.2.1.1.а.; 

14.3.2. 
горко (р. грко), КОМП. горчё и горче, најгорчё 

и нiiјгорче, прил. 14.3.3.; 14.6. 
горкост (р. покр. гркост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горљивбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горња БОСна, горње Боснё ж 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
Горња Крива Река, Горње Криве Реке, дат. 

Горњој Кривој Реци ијек. 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 
11.2.1.(2); 14.1.2.1. 

Горњн Карловци, Горњих Карловаца М МН. 

1.2.l.l.h.; 1.2.1.2.2.b.; 6.2.1.; 14.1.l.с. 
Горњн Подградци, Горњих Подградаца м 

мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Горњи шехер, Горњёг(а) шёхера м, инстр. 

Горњим шёхером, (у Бањалуци, данас Српске 

топлице) 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
Горња Међеђа, Горњё Међеђё ж 1.2.1.1.h.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
горњовиличнii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
горњокарловачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
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горњошёхерскii 
..... r·- .... --... ~ ..... r ... • .. •• 

горњошёхерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.1.; 4.2.а. 

горовитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горопад, -и Ж, инстр. -ади И -ађу, ген. мн. -адй 

3.3.2.а.; 14.1.2.2. 
горопадити се, горопiiдйм се, прил. сад. го

рошiдећи се 14.5.1.1.(4). 
горопадНiiк, -а м, ВОК. горопаднйче, мн. 

горопаднйци, горопаднйка, горопаднйцима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
горопадничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
горопадност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
горопадњача, -е Ж, ген. мн. горопадњача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
горошiђење, -а с, ген. мн. горошiђења 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
горошiштина, -е Ж, ген. мн. горошiштйна 

14.1.2.1.Ь. 

горОсеча ек. уп. ијек. горОсјеча 

горОсјеча ијек. (ек. горОсеча), -е м, ген. мн. го

росU)еча 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
горостас и горостас, -а м, ген. мн. -аса 

14.1.1.с. 

горОстасан и горостасан, -сна, -сно, одр. го

ростаснй и горостаснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

гороцвет ек. уп. ијек. гороцвијет 

гороцвијет ијек. (ек. гороцвет), -а м, мн. 

гороцвU)етови, гороцвШетова 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.1.с. 

Горскй вијенац, Горског(а) вијенца м 2.1.1.; 
2.1.6.; 1.2.1.1.i.;6.2.1.; 14.1.1. 

Горскн котар, Горског(а) котара м, инстр. 

Горскйм котаром, (ПМС: "Горски Кошар") 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1.Ь. 
горуliй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
горчак, -ака м, МН. горчаци, горчака, горча

цима, зоол. 3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
горчаст, -а, -о, одр. горчастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
горчати, -ам, прил. сад. горчајући 3.1.2.; 

14.5.1.1.(3). 
горчика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. горчйка, 60Т. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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горчина (не грчина), -е Ж, ген. МН. горчина 

14.1.2.1.Ь. 

горчити, -йм, прил. сад. г6рчећи, (бити го

рак) 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
горчити, гбрчйм, прил. сад. г6рчећи, (чини

ти нешто горким) 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
горштак, -ака м, ВОК. горштаче, мн. горшта

ци, горштака, горштацима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

горштакиња, -е Ж, ген. мн. горшпlкйња 

14.1.2.1.Ь. 

горштачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

госп. не него г. (В.) 

Гбспа, -е ж, (Богородица) 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
гОспар, -ара м, ВОК. гОспару и гОспаре, ин-

стр. госпаром и госпарем, МН. госпари, госпа

ра 14.1.1. 
госпарев и госшiров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
госпарство,-ас, мн. гОспарства,госпарста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
Гбспиl1, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
Гбспиl1анин, -а м, мн. Г6спићiiни, Г6спића

на, (становник Госпића) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Гбспиl1анка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Госпића) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

гбспиl1кii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ГОСпод, -а м 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
господа, -е Ж з6. 14.1.2.1.Ь. 

господар, -ара м, ВОК. господару и господаре, 

инстр. господаром и господарем, мн. господари, 

господара 14.1.1. 
господарев и господаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
господарити, ГQсподарим, прил. сад. ГQСПQ

дарећи 14.5.1.1.(4). 
господарица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
господаричин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према го

сподарица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
господарство,-ас, мн. господарства, госпо

дарстава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
господин, -а м, ген. мн. господйна 14.1.1.с. 



гОсподњй 

гiicподњй и госп6дњй, -а, -е, ген. мн. -их, (ко

ји се односи на Господа) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
гОсподскй, -а, -о, ген. мн. -их, (који се односи 

на господина) 4.2.а.; 14.3. 
господствен, -а, -о, одр. господствени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
господственост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
госпОдство,-ас,мн. госп6дства, гОсподста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
госп6дштина не него госп6штина (В.) 

гОспођа (не гОспоја), -е Ж, ген. мн. гОСпођа 

14.1.2.1.Ь. 

гОспођица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1. 
гОспођи чин, -а, -о, ген. мн. -их, (према го-

спођица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гОспоја не него гОспођа (В.) 

Госпојина, -е ж 1.2.1.1.t.; 14.1.2.1. 
госпоштина и rосп6штина (не rосп6дшти-

на), -ё ж, ген. мн. -ина 10.1.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
гост, госта, мн. гОСти, rости и гОСтију 

14.1.1.d. 
гости6на не Hero гостионица (В.) 
гостионица (не гости6на), -ё ж, ннстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

гостионичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. гости6ничари, rостионичара 3.1.3.; 
14.1.1. 

гостионичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гостионичица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, 

(дем. од гостионица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гостионичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
гОстити, -им, прил. сад. r6стећи 14.5.1.1.(4). 
гостовати, ["6стујём, прил. сад. ["Остују

ћи и гОстовати, -уј ем, прил. сад. rОстујући 

14.5.1.1.(2). 
гостољубивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
rостопримљивост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ГОТ, -а м, ми. ГОти, Гота 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
rотика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
rотнчар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. г6тичари, г6тичара 3.1.3.; 14.1.1. 

грiiбљати 

готичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Готјё (фр. Gautier), -јеа м, инстр. -јеом 1.2.1.1.а.; 
5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

готов, -а, -о, одр. готови, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
готован, -ана м, мн. готовани, готована 

14.1.1.с. 

готованка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Готовац, -овца м, инстр. Готовцем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 6.2.1.; 14.1.1. 
готовост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Готовчев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

готскй и гОтскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
rотски и гОтски, прил. 14.6. 
Гоч, -а м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 

гошliа, -ё ж, ген. мн. гошћи и гошћа 8.2.2.1.; 
14.1.2.1.с. 

гошliёње, -а с, ген. мн. г6шћёња 8.2.2.1.; 
14.1.3.d. 

грабежљивац, -ивца м, ВОК. грабежљивче, 

инстр. грабежљивцем (не -ом), мн. грабежљив

ци, грабежљиваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
грабежљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грабик, -ика м, ми. грабици, граби ка, граби

цима, (грабова шума) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
грабилац и грiiбилац (не грабиоц и 

грабиоц), -иоца м, ВОК. грабиоче, инстр. -ио

цем (не -ом), мн. -иоци, -илаца, -иоцима 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

грабилачкй и грабилачкй, -а, -о, ген. ми. 

-их, (према rрабилац и грабилац) 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

грабиоц и грабиоц не него грабилац и 

грабилац (В.) 

rрiiбити, -им, прил. сад. грабёћи 14.5.1.1.(4). 
грiiбљар, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

мн. грабљари, грабљара 14.1.1. 
rрiiбљати, -ам прил. сад. грабљајући и гра

бљати, -ам, прил. сад. грабљајући = грабуљати, 

-ам, прил. сад. грабуљајући 14.5.1.1.(3). 
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грабљач 

грабљiч = грабуљiч, -ача м, инстр. -ачем 
(не -ом), мн. -ачи, -ача 3.1.3.; 14.1.1. 

грiiбље, грабаља = грабуље, грабуља ж мн. 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь 
грабљивац, -йвца м, ВОК. грабљйвче, инстр. 

грабљйвцем (не -ом), мн. грабљйвци, грабљи

ваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
грабљивица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

грабљивичкii, -а, -б, ген. мн. -йх, (према гра

бљивица) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грабљивост, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грабов и грiiбов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Грiiбовац, -бвца м, инстр. Граббвцем (не -ом) 

1.2.1.1.a.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
Грабовски, Грабовскбг(а) м, инстр. Грабов-

ским 1.2.1.1.a.; 14.3. 
Грiiбовчев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
грабуљати = грабљати (В.) 

грабуљач = грабљач (В.) 

грабуље = грабље (В.) 
гравёр, -ера м, ВОК. граверу, инстр. гравером, 

мн. гравери, гравера 9.1.1.; 14.1.1. 
гравёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

гравидiпёт, -ета м, мн. гравидитети, гра

видитета 14.1.1.с. = гравидност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гравИдност = гравидiпёт (В.) 

гравира, -е ж, мн. гравире, гравира = граву

ра, -е ж, мн. граву-ре, гравУ-ра 14.1.2.1.Ь. 

гравитација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
гравитаЦИОИii, -а, -б, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
гравура = гравира (В.) 
грм, -а м, (падавина) 14.1.1. 
град·, -а м, ЛОК. граду, мн. градови, градбва 

и градова, градовима и градовима, (насељено 

место) 14.1.1.с. 

град2, -а м, ЛОК. граду, мн. гради, градй, (сте

пен) 14.1.1.с. 

Градац, -дца м, инстр. Градцем (не -ом), 

(Клајн 2009: "предложено је да се мења Град
ца, Градцу, по аналогији с примерима задр-
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Грliдиште 

жавања g које даје П 60 (Забрдца, Бргудца), а 
и ради разликовања од имена Грац (у Аустри

ји). Други стручњаци сматрају даје правилно 

само Градац - Граца, Грацу (као суgац - суца 

и сл.)") 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
градација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
градацйјскй = гр!Щационii (В.) 

гр!Щационii = градацйјскй, -а, -б, ген. мн. 
-йх 5.2.3, 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Градачанин, -а м, мн. Градачани, Градача

на, (становник Градачца) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Градачац, -чца, инстр. Градачцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
грliдачкii, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
градијент, -а м, мн. градијенти, градијената 

5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
грliдилац (не грliдиоц), -йоца м, ВОК. -йоче, 

инстр. градйоцем (не -ом), мн. градйоци, гради

лаца, градиоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
грliдилаЧКii, -а, -б, ген. мн. -йх, (према гра

дилац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грliдинар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. градинари, градинара и градинар, -ара м, 

ВОК. градинару и градинаре, инстр. градинаром и 

градинарем, мн. градинари, градинара 14.1.1. 
градинарство, -а с, мн. градиюiрства, гра

динарстава 6.2.2.; 14.1.3.d. 
грliдиоц не него грliдилац (В.) 

градити, градйм, ПРИЛ. сад. градећи 

14.5.1.1.(4). 
гpliдHIi, -ића м, инстр. градиliем (не -ом), мн. 

градићи, градићii, (дем. од град) 3.2.3.; 14.1.1. 
Грliдишка, -е ж, дат. -ки И -ци 1.2.1.1.d.; 

11.3.2.е. 

грliдИШКii, -а, -б, ген. мн. -йх, (према Грliди

шка) 4.2.а.; 14.3. 
Грliдишкиња, -е ж, ген. мн. Градишкйња, 

(становница Градишта) 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Грliдиштац, -шца м, инстр. Градишцем (не 

-ом), мн. Градиш ци, Градиштаца, Градиш

цима (становник Градишта) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
1О.1.2.1.(а); 14.1.1. 

Грliдиште, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 



Градишliанац 

Градишliанац, -нца м, мн. Градишћанци, 

Градишћанаца, ГрадишМнцима (становник 

Градишћа) 1.2.1.1.d.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
Градишliiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Градишћа) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

градишliанскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

градишliанскн Хрвати, градишћанских 

Хрвата м мн., (ПМС Допушта такво писање 

само "описно", иначе "Граgишћански Хрва

ши (као етногр. скупина)") 1.2.1.1.d.; 1.2.2.1.; 
1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1.С. 

Градншliе, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Градишчанин, -а м, мн. Градишчани, Гра

дишчана, (становник Градишке) 1.2.1.1.d.; 
3.1.3.; 14.1.1.С. 

Градишчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-к и, (становница Градишке) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.l.b. 

градоначелннк, -а м, ВОК. градоначелниче, 

мн. градоначеЛНИЦИ,грдоначелника, градона

челницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
градоначелничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Град свётлости, Града свётлости м, (Париз) 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
градскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
грiЩуалан, -лна, -лно, одр. градуални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
градуирати, градуирам, 3. л. мн. градуирају, 

прил. сад. градуирајући 14.5.1.1.(3). 
грађанин, -а м, мн. грађани, грађана 3.3.2.а.; 

14.1.1.С. 

грiiljвнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
грiiljанскоправнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

грађанско право) 12.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грађанство и грађанство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а; 14.1.3.d. 
грађевинар, -ара, ВОК. грађевинару и грађе

винаре, инстр. грађевинаром и грађевинарем, 

мн. грађевинари, грађевинара = грађевина Ц, 

-нца м, инстр. грађевинцем (не -ом), мн. грађе

винци, грађевинаца, грађевинцима 3.3.2.а.; 

6.2.1.; 14.1.1. 

грана 

грађевинареви грађевинаров, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
грађевинарство, -а с 3.3.2.а.; 14.3.1. 
грађевина Ц = грађевинар (в.) 
гракатн, грачём, прил. сад. грачући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
грактатн, гракћём, прил. сад. гракћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Гpiкx = ГрЬ (в.) 

грам., сКр. граматичкн 13.3.1.С. 

грам, -а м, мн. грами, грама 14.1.1.С. 

граматика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. граматика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
граматичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. граматичари, граматичара 3.1.2.; 14.1.1. 
граматичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.2.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
граматичкн, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
грамжљив = грамзив (в.) 
грамжљивац = грамзивац (в.) 

грамжљивост = грамзивост (в.) 

грамзив = грамжљив, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
грамжљивац = грамзивац (в.) 
грамзивац = грамжљивац, -ивца м, ВОК. 

-ивче, инстр. -ивцем (не -ом), мн. -ивци, -иваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
грамзивица = грамжљивица, -ё ж, ВОК. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
грамзиво = грамжљиво, прил. 14.6. 
грамзивост = грамжљивост, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грам-калорија, грам-калоријё ж, дат. грам

-калорији, ген. мн. грам-калорија 5.1.5.; 12.2.1.а.; 
14.1.2.1.Ь. 

грамоп!ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 
12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

грамофон, -она м, мн. грамофони, грамо

фона и грамофон, -а м, мн. грамофон и, грамо

фона 14.1.1.С. 

грамОфонскй и грамофонскн, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Грам ши (итал. Gramsci), -ија м, инстр. -иј ем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
грана, -ё ж, ген. мн. грана 14.1.2.1.Ь. 
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гранјјт 

гранјјт, -ата м, мн. гранати, граната, (укра

сни минерал црвене боје) 14.1.1.С. 

гранат, -а, -о, одр. гранати, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
граната, -ё ж, ген. мн. граната 14.1.2.1.Ь. 

гранати, -ам, прип. сад. гранајући 14.5.1.1.(3). 
гранатирати, гранатирам, 3. n. мн. гранати-

рају, прип. сад. гранатирајући 14.5.1.1.(3). 
гранатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грандиозан, -зна, -зно, одр. грандиозни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грандиозно, прип. 14.6. 
гранди6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грандоманија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
граНДОмјјнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
грандоманскй и грандомiiнскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
граница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. граница 

14.1.2.1.Ь. 

граничан, -чна, -ч но, одр. гранични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
граничiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

ген. мн. граничари, граничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
граничiiрев и граничiiров, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
граничiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.3.; 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
граничiiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
граничаст, -а, -о, одр. граничасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
граничити, -им, прип. сад. граничёћи 3.1.3.; 

14.5.1.1.(4). 
граничица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, 

(дем. од граннца) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
граничнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
граничнйк, -а м, мн. граничници, гранични

ка, граничницима 3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гран при (фр. grand prix), гран прија м, (нај

виша награда) 15.1.1.а.; 14.1.1. 
гранулliција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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Грах 

гранулационй = гранулliцйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гранулирати (се), гранулирам (се), 3. n. мн. 

гранулирају (се), прип. сад. гранулирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
грануће, -а с, ген. мн. гранућа 3.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
гран чи ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. гранчица, 

(дем. од грана) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Гр80во не него Грахово (в.) 

гр80раст не него грахораст (в.) 

гр80расто не него грахорасто (в.) 

Грiтија не него Грiција (в.) 

графем, -ема м, мн. графеми, графема 

14.1.1.С. = графема, -ё ж, мн. графеме, графе

ма 14.1.2.1.Ь. 

графија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
графйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
график, -а м, мн. графици, графика, графи

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. = графикон, -она м, гра

фикони, графикона и графикон, -а м, мн. гра

фикони, графикона 14.1.1. 
графика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. графика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
графикон и графикон = график (в.) 

графичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. графичари, графичара 3.1.3.; 14.1.1. 
графичiрев и графичiров, -а, -о, ген. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
графичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
графички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
графолог, -а м, ВОК. -ложе, мн. графолози, 

графолога, графолозима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

графологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 
-ије,-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 

графолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
графоманскй и графомiнскй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
грах, -а м 4.1.; 14.1.1. 
Грах, -а (пат. Gracchus), мн. Граси, Граха, 

Грасима (ист. браћа Грах или браћа Граси) = 

Гракх, -а м, мн. Гракхи, Гракха, Гракхима 

1.2.1.1.а.; 4.1.; 14.1.1. 



Граховљанин 

Грixовљанин, -а м, мн. Граховљани, Грахо

вљана 1.2.1.1.d.; 4.1.; 14.1.1.С. 
ГрЬовљанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 4.1.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ГрЬово (не ГРioво), -а с 1.2.1.1.h.; 4.1.; 

14.1.3. 
грЬовскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
ГрЬовско поље, Граховског(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.b.; 4.1.; 14.1.3.Ь. 
грЬораст (не грioраст), -а, -о, одр. грахора-

сти, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
грЬорасто (не ГРioрасто), прил. 14.6. 
Грац, Граца м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Грација (не Гратија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија, (мит. назив сваке од три 

богиње љупкости) 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
грација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Грацијано (итал. Graziano), -а м 1.2.1.1.a.; 

5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
грацилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грiциозан, -зна, -зно, одр. грациозни, -а, -о, 

геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
граци6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Грачанин, -а м, ми. Грачани, Грачана, (пре

ма грачаница)I.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 

Грачаница, -ё ж, иистр. -ом 1.2.1.1.i.h.; 
14.1.2.1. 

грачаничкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Гра

чаница) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Грачанка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), ген. ми. -КИ, 

(становница Грачанице) 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

грачанскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Грачац, Грачаца м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
грачачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Грачац) 

3.1.3.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Грачачкиња, -ё ж, ген. мн. Грачачкиња, (ста

новница Грачаца) 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
грашак, -ш ка м, мн. грашци, грiiшака, гра

шцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 

гргурав 

грiшка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. грашака 

1l.2.1.(1); 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
гјЈба, -ё ж, ген. ми. грба 14.1.2.1.Ь. 

гјЈбавац, -авца м, ВОК. грбавче, инстр. грбав

цем (не -ом), мн. грбавци, грбаваца 6.2.1.; 
ll.1.1.a.(l); 14.1.1. 

гјЈбавачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

гјЈбавити, -им, прил. сад. грбавёћи и грбiви

ти, грбавим, прил. сад. грбавёћи, (чинити грба

вим; постајати грбав) 14.5.1.1.(4). 
Гј)бавица, -ё ж, инстр. -ом (део Сарајева и 

Новог Сада) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
гјЈбавица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

гјЈбавичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према гј)ба

вица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гјЈбавичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према ГјЈба

вица) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
гјЈбављёње и грбiвљёње, -а с, ген. мн. -ёња 

14.1.3.d. 
гјЈбавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Гргетег, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.i.; 14.1.1.Ь. 
Гргетежанин, -а м, мн. Гргетежани, Грге

тежана, (становник Гргетега) 1.2.1.1.d.; 1l.1.2.; 
14.1.1.с. 

Гргетежанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Гргетега) 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

гргетешкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
гргољав = гргољив, -а, -о, ОДР. гргољави и 

грг6љиви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
гргољив = гргољав (В.) 
гргољиво, прил. 14.6. 
гргољивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гргољити, -им, прил. сад. гргољёћи и грго

љити, -им, прил. сад. грг6љёћи 14.5.1.1.(4). 
гргорити, -им, прил. сад. гргорёћи и гргори

ти, -им, прил. сад. грг6рёћи 14.5.1.1.(4). 
грготати, -ћём, прил. сад. гргоћући и гр

готати, -ћём, прил. сад. грг6ћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
Гргур, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

гргурав, -а, -о, одр. гргурави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
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гргуравоет 

гргуравоет, -ости Ж, инстр. -ости И -ишћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гргутати, гргућём, прил. сад. гргућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
грдети ек. уп. ијек. гiщјети 

гРДити, г{)Дим, прил. сад. гi)Дёћи, (псовати) 

14.5.1.1.(4). 
гiщјети ијек. (ек. грдети), г()Дим, прил. сад. 

Г(>дёћи, прид. рад. грдио, грдјела, грдјело (ек. 

г()Део, грдела, грдело), (постајати грдан) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

грдно, прил. 14.6. 
грдноliа, -ё ж, ген. мн. грдн6ћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

['рдња, -е ж, ген. мн. г()Дња и грдњи 

14.1.2.1.Ь. 

rрдобност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грђёње, -а с, ген. мн. грђења 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
гребати = грепетн, гребём, прил. сад. гребу

ћи, (ПМС: "lребашu, боље грепсти") 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

гребенiр, -ара м, вок. грёбенару и грёбенаре, 

инстр. гребенаром и гребенарем, мн. гребенари, 

гребенара 14.1.1. 
Гребён-грiд, Грёбён-грiiда м, инстр. Грёбён

-градом 12.2.1.а.; 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 

rребёнградеКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 12.1.3. 

гребеннтоет, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гребёње, -а с, ген. мн. гребёња, (према гре

бати и грепети) 14.1.3.d. 
грегоријанекii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

5.1.5.; 4.2.а. 
Грегорије, -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Греrоријев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 

Грегорчич (словен., не Грегорчић), -а м, 

инстр. -ем (не -ом) 14.1.1. 
грејалац ек. уп. ијек. гријалац 

грејалица ек. уп. ијек. rријалица 

грејало ек. уп. ијек. гријало 

грејати ек. уп. ијек. гријати 

грејаliй ек. уп. ијек. гријаliii 
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грешиli 

грејiч ек. уп. ијек. гријiч 

Грејам, -а м, (не Грејем, Греам, Греем, Гре

хам, Грехем, Грем, Граем, Грам, Грахем и 

Грахам, енгл. Graham, Grahame - Прћић 1998: 
55). Изворни енглески начин писања Грахам 
уобичајен је "код нас у изразу Грахамов хлеб", 

(СТЈП 2004: 238). 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
грејпфрут (енгл. grapefruit), -а м, МН. грёј

пфрути, грёјпфрута, бот. 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

Греје (енгл. Graee), ж ИНДКЛ. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

греје-период, греје-периода м, МН. греје

-периоди, греје-периода 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.е. 

rремијiлан, -лна, -лно, ОДр. грёмијални, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гремијум, -а м, инстр. гремијумом, МН. гре

мијуми, гремијума (и гремйј, -ија м, инстр. гре

мијем, МН. гремији, гремија) 5.1.5.; 14.1.1. 
грен елем не него гренд елем (в.) 

гренд елем (не грен елем, енгл. grand slam), 
грёнд елёма м, МН. грёнд елёмови, грёнд елёмо

ва, (највећи светски турнир у тениеу) 15.1.1.а.; 

14.1.1.е. 

Греилаид, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
rренландекii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

грепетн = гребати (в.) 

грех ек. уп. ијек. гријех 

грехован, -вна, -вно, ОДр. греховни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
грехота, -ё ж, ген. мн. грех6та 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
грецизам = грцизам, -зма м, мн. -зми, -зама, 

-змима 6.1.3.; 14.1.1.е. 
грециет(а), -ё м, МН. грециети, грёциета, 

грециетима 15.1.1.а.; 14.1.1.f. 
грециетика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
грециеТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
rрециеткиња, -ё ж, ген. мн. грециеткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
грешан (не грјешан), грёшна и грешна, грё

шно и грешно, одр. грёшни, -а, -о, ген. МН. -их ек. 

И ијек. 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грешити ек. уп. ијек. гријешити 

грешиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. греши

ћи, грёшића и грешiili, -ића м, инстр. грешићем 



грешка 

(не -ом), мн. грешићи, грешиМ, (дем. од грех) 

3.2.3.; 14.1.1. 
грешка (не гријешка), -ё ж, дат. -ци, ген. мн. 

-шака, ек. и ијек. 11.2.1.(1); 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
грешнiiк, -а м, вок. грёшниче, мн. грёшници, 

грёшника, грёшницима, ек. и ијек. l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
грешнiiков, -а, -о, ген. мн. -их, ек. и ијек. 

4.2.а.; 14.3. 
грешница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица, ек. И ијек. 14.1.2.1.а.Ь. 

грешничин, -а, -о, ген. МН. -их, (према гре

шница) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
грешнiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их, ек. И ијек. 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грешност, -ОСТИ ж, ннстр. -ОСТИ И -ошћу, ек. 

и ијек. 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Григ6рович, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3. 14.1.1.Ь. 
грilжљив, -а, -о, одр. грижљиви, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
грilжљивац, -ивца м, ВОК. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), МН. грижљивци, грижљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
грilжљивица, -ё ж, ВОК. -е, ннстр. -ом, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

грижљиво, ПРИЛ. 14.6. 
грilжљивост, -ОСТИ ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грiiзак, -ска, -ско, ОДр. гриски, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
грiiзёње, -а с, ген. мн. гризёња 14.1.3.d. 
гризли, -иј а м, ИНСТР, -ијем, мн. -ији, -ија 

5.1.5.; 14.1.1. 
грiiзличiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. гризличари, гризличара 3.1.3.; 14.1.1. 
гријалац ијек. (ек. грејалац), -аоца м, ВОК. 

-аоче, ннстр. -аоцем (не -ом), МН. гријаоци, гри

јалаца, гријаоцима (ек. грёјаоци, грёјалаца, 

грёјаоцима) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

гријалица ијек. (ек. грејалица), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. МН. гријалица (ек. грёјалица) 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

гријало ијек. (ек. грејало), -а с, ген. МН. гри

јала (ек. грёјала) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 14.1.3.d. 
гријати ијек. (ек. грејати), -јём, прил. сад. гри

јући (ек. грёјући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

гркокатоличкii 

гријаћii нјек. (ек. rpejaliii), -а, -ё, ген. МН. -их 
2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

гријiч ијек. (ек. грејiч), -ача м, инстр. -ачем 

(не -ом), МН. гријачи, гријача (ек. грејачи, гре

јача) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
гријех ијек. (ек. грех), гријеха (ек. греха), МН. 

гријеси, гријеха, гријесима и гријехови, грије

хова (ек. греси, греха, гресима и грехови, гре

хова) 2.1.1.; 2.2.1.; 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гријешити ијек. (ек. грешити), гријешим 

(ек. греши м), ПРИЛ. сад. гријешёћи (ек. грешёћи) 

2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
гријешка не него грешка (в.) 

Гринич (енгл. Greenwich), -а м, инстр. -ем 
(не -ом), (Клајн 2009: "не Гринвич") 1.2.1.1.ћ.; 
14.1.1.Ь. 

гриничкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

грип, -а м 14.1.1. = грипа, -ё ж 14.1.2.1. 
грипа = грип (в.) 
грйпозан, -зна, -зно, ОДр. грипозни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грип6зност, -ОСТИ ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грicкати = грицкати (в.) 
гристи, гризём, ПРИЛ. сад. гризући, прид. ТРП. 

гризен (не грижен), -а, -о 14.5.1.1.(2). 
грицкати, -ам, ПРИЛ. сад. грицкајући = гри

скати, -ам, ПРИЛ. сад. грискајући 14.5.1.1.(3). 
Грiiч, Грича м, инстр. Гричем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
грiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грјешан не него грешан (в.) 

Грк, -а м, МН. Грци, Грка, Грцима 1.2.1.1.d.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

гркати, -ам, ПРИЛ. сад. гркајући 14.5.1.1.(3) и 
грчём, ПРИЛ. сад. грчући 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

Гркиња, -ё ж, ген. МН. Гркиња 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1. 

грко р. В. горко 

гркокатолнк и гркокатолик, -а м, ВОК. 

-и че, МН. -ици, -ика, -ицима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

гркокатоликиња и гркокатоликиња 

(уоб. и гркокатолкиња), -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.Ь. 

гркокатоличкii и гркокатоличкii, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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гркокltтолкиња 

гркокltтолкиња В. гркокltтоликиња 

гркост р. В. горкост 

грлатост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грликати, грлйчем, прил. сад. грлйчући 

1I.I.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
грлиli, -ића м, инстр. грићем (не -ом), мн. гр

лићи, грлйћii 3.2.3.; 14.1.1. 
грлиliни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
грлица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица, 

зоол. 14.1.2.1.Ь. 

грличин, -а, -о, ген. мн. -их, (према грлица) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
грличиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. гр

личйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
грлнчнца, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца, (дем. од грлица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
грлич(и)ји, -а, -е, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
грло, -а с, ген. мн. гf>ла 14.1.3. 
гРлце и грлце, -а и -ета с, ген. мн. грлца и 

грлаца, (дем. од грло) 7.2.2.с.; 14.1.3. 
грљак, -љка м, мн. грљци, грљака, грљцима 

6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
грм, грма м, мн. грмови, грмова 14.1.1.с. 

грмаљ, -а м, инстр. грмаљем (не -ом), ген. мн. 

грмаља 14.1.1. 
грмети ек. уп. ијек. грмјети 

Грмеч, -еча м, инстр. Грмечом 1.2.1.1.h.; 
14.1.1.Ь. = Грмеч-планина, Грмеч-планине ж 

12.2.1.а.; 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
грмечак = грмичак, -чка м, мн. -чци, гРме

чака и грмичака, -чцима, (дем. од грм) 3.1.3.; 
6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 

грмечки, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

Грмеч-планина = Грмеч (В.) 
грмиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. гРмићи, 

грмйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
грмичак, -ч ка м, мн. грмичци, гРмйчака, гр

мйчцима, (дем. од грм) 3.1.3.; 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

грмјети и грмјети ијек. (ек. грмети и грме

ти), гРмим И грмим, прил. сад. грмећи и грмећи, 

прид. рад. гРмио, гРмјела, гРмјело (ек. гРмео, гр

мела, грмело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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гроздан 

грнчар, -ара м, вок. грнчару и грнчаре, ин

стр. грнчаром и грнчарем, мн. грнча ри, грнчара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
грнчарев и грнчаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
грнчltрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
грнчарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
грнчарннца, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

грнчарски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гроб, гроба м, мн. гробови, гробова 14.1.1.с. 

гробар, -ара м, ВОК. грОбару и гробаре, инстр. 

гробаром и гробарем, мн. гробари, гробара и 

грОбар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, ген. мн. 

гробари, грОбара 14.1.1. 
гробарев = гробаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
грОбарка и гробарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
грОбиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. гробићи, 

гробйћii и грОбиli, -йћа м, инстр. гробйћем (не 

-ом), мн. гробићи, гробићii 3.2.3.; 14.1.1. 
гробље, -а с, ген. мн. гробаља 6.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
Гробље ослободилаца, Гробља ослободи

лаца с 1.2.1.1.i.; 14.1.3. 
грОбљИште, -а с, ген. мн. грОбљйшта 14.1.3.d. 
грОбнички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
грожђани, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
грожђе, -а с, ген. мн. грожђа 3.3.2.а.; 14.1.3.d. 
грожђице и грожђице, грожђйца и грожђй

ца Ж мн. 3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

грозан и грозан, -зна, -зно, одр. грознй и 

грознй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грозд, -а м, мн. гр6здови, гр6здова 14.1.1.с. 

гроздак, гр6ска м, мн. гр6сци, гроздака, гр6-

сцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
гроздан, -дна, -дно, одр. гроздни, -а, -о, ген. мн. 

-йх, (ПМС: "lрозgан, грозни (од грозд), углав

ном је ограничено на сликовити израз (iрознu 

вuноlраgu) или је двосмислено употребљено 

(iрозне сузе)") 6.2.3.; 4.2.а.; 10.1.2.1.; 14.3. 



гроздаст 

гроздаст, -а, -о, одр. гроздасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
гроздиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. грозди

liи, гроздиliii и гроздiili, -иliа М, инстр. гроздиliем 

(не -ом), мн. гроздићи, гроздиliii 3.2.3.; 14.1.1. 
гроздовача, -ё ж, ген. мн. гроздовача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

гр6зити, грозим, прил. сад. грозёliи и грози

ти, -им, прил. сад. грозёћи 14.5.1.1.(4). 
грозничав, -а, -о, одр. грозничави, -а, -о, ген. 

МИ. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
грозничаво, прил. 3.1.2.; 14.6. 
грозничавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грозничар, -а М, вок. -у И -е, иистр. -ом и -арем, 

МИ. грозничари, грозничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
грозничнii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
грозно и грозно, прил. 14.6. 
грозовитост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грозом6рност, -ости ж, иистр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гроктати, грокћём, прил. сад. грокћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
грокнути, -ём 14.5.1.1.(1). 
гром, -а м, мн. громови, громова и гром, гро

ма м, ми. громови, громова 14.1.1.С. 

громЦда, -ё ж, геи. МИ. громада 14.1.2.1.Ь. 

громадност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
громкост, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
громова н и громован, -вна, -вно, одр. гро

мовни И ГРОМОВНИ,-а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

громовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
rPOMOBHiiK, -а М, вок. громовниче, ми. 

громовници, громовника, громовницима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
громовнiiчкii, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
громогласност, -ости ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Гронинген (хол. Groningen), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

грочанскii 

гро-план, гро-плана м, МИ. гро-планови, 

гро-планова 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

гропци, гробака, гропцима М МИ. 6.2.1.; 
8.1.2.2.; 14.1.1.С. 

гропчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), МИ. гроп

чићи, гропчића и гропчiili, -ића М, иистр. -ем 

(не -ом), ми. гропчићи, гропчиliii, (дем. од грОб) 

3.2.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
грОсист(а), -ё М, ми. гросисти, грi'lcйста, 

гросистима 14.1.1.е. 

гротеска, -ё ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. грОте

ски и р. гротесака, (Клајн 2009: "у iрошескu (бо
ље него iрошесцu)") 6.2.2.Ь.; 11.3.2ј.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

гротескан, -к на, -кно, одр. гротескни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гротескност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гр6тло, -а с, ген. мн. гротла 14.1.1.С. 

грОф, грОфа М, мн. грофови, грОфова 

14.1.1.С. 

грофиња = грофица (в.) 
грофиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. грОфи

ћи, грофиliii и грОфiili, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. грофићи, грофићii 3.2.3.; 14.1.1. 
грофица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. гро

фица = грофиња, -ё ж, ген. мн. грОфиња 

14.1.2.1.а.Ь. 

грОфичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према грОфи

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
грофовија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија = грОфови на, -ё ж, ген. мн. грОфовина 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
грОфови на = грофовија (в.) 
грохот и грохот, -а м, мн. грохоти и грохоти, 

грохота 4.1.; 14.1.1.С. 
грохотан,-тна, -тно, одр. ГРОХОТНИ,-а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Гроцка, -ё ж, дат. -кој 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Грочанин, -а м, мн. Грочани, Грочана, (ста

новник Гроцке) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Грочанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(становница Гроцке) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

грочанскii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Гроц

ка) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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Грочица 

Грочица, -ё ж, ген. мн. Грочица 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.а. 

грош, гроша м, мн. грошеви, грошёва и р. 

гр6ша 14.1.1.с. 

грошиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. гроши

ћи, грошићii и грошiili, -ића м, иистр. -ем (не 

-ом), ми. грошићи, грошићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
грубети ек. уп. ијек. грубјети 

грубitјiн, -ана м, вок. грубијане, мн. груби

јани, грубијана 5.1.5.; 14.1.1.а.с. 
грубијанштина, -ё ж, ген. мн. грубијаншти

на 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
грубити, грубим, прил. сад. грубёћи, (чини

ти грубим) 14.5.1.1.(4). 
грубјети ијек. (ек. грубетн), грубим, прил. сад. 

грубёћи, прид. рад. грубио, грубјела, грубјело 

(ек. грубео, грубела, грубело), (постајати груб) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
грубост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грувати, грувам, прил. сад. грувајући = р. 

грухати, грухам, прил. сад. грухајући 4.3.3.; 
14.5.1.1.(3). 

груда = грудва (В.) 
грудва= груда, -ё ж, ген. мн. грудви и гру

да 14.1.2.1.Ь. 

грудвнчав, -а, -о, одр. грудвичави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
груди, груди ж, ми. (не грудију), грудима 

14.1.2.1.Ь. 

грудичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грудњвк, -а м, мн. грудњаци, грудњака, 

грудњацима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
грудњачиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

грудњачићii, (дем. од грудњвк) 3.1.3.; 14.1.1. 
грудобблаи, -лна, -лно, одр. грудоболни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
грУдобiiлнiiк, -а М, ВОК. грудоболнйче, ми. 

грудоболнйци, грудоболнйка, грудоболнйци

ма 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Груж, Гружа, м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Гружа, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Гружанин, -а м, МИ. ГрУжани, Гружана, (ста

новник Гружа) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Гружанин, -а М, мн. Гружани, Гружана, (ста

новник Гружё) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
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Грундиг 

Гружiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки, 

(становница Гружё) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Грузија (заст. Ћурђија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, (Клајн 2009: "Грузuја: IРУЗUНСКU и 'РУ
зuјскu; Грузин, -инка и Грузијанац, -анка (не 

Грузијац, -иј ка).") 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Грузијанац (не Грузијац) = заст. Ћурђи

јанац, -нца М, МИ. Грузијанци, Грузијанаца и 

Ћурђијанци, ЋурђијаНiiца = Грузiiн, -ина М, МИ. 
Грузини, Грузина 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.с. 

Грузitјiнка (не Грузiiјка) = заст. Ћурђнјвн
ка = Грузiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 
1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

Грузијац не него Грузијанац (В.) 

Грузiiјка не него Грузitјiнка (В.) 

грузiiјскii = грузiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 
5.1.53.; 4.2.а.; 14.3. 

Грузiiн = Грузијанац (В.) 

грузiiнскii = грузiiјскii (В.) 
Грузiiнка = Грузitјiнка (В.) 
Груја = Грујо, -ё, дат. Груји, ак. Грују, вок. 

Грујо, инстр. Грујом И Грујо, -а М, дат. Грују, 

ак. Груја, вок. Грујо, инстр. Грујом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
Грујин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Груја и 

Грујо, -ё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Грујиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.с. 

Грујица, -ё М, вок. -е, инстр. -ом 1.2.1.I.a.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

Грујичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Груји

ца) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 5.1.5.; 4.2.а. 
Грујо = Груја (В.) 
Грујов, -а, -о, геи. МИ. -их, (према Грујо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
грумён, -ена м, МИ. грумёни, грумёна и з6. 

грумёње, грумёња 14.1.1.с. 

груменчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. гру

менчићи, груменчйћа = грумечак, -ч ка М, МИ. 
грумечци, грумёчака, грумечцима = груми
чак, -чка М, мн. грумичци, грумичака, грумич

цима 3.1.3.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 
грумечак = груменчиli (В.) 

грумичак = груменчиli (В.) 
грунд = грунт, -а м, мн. -ови, -ова 14.1.1.с. 
Грундиг (не Грундинг), -а М, (фабрика) 

1.2.1.1.т.; 14.1.1. 



грундиг 

грундиг (не грундинг), -а м, (марка, про-

извод) 14.1.1. 
Грундинг не него Грундиг (В.) 

грундинг не него грундиг (В.) 

грундирати, грундйрам, 3. л. мн. грундира-
ју, прил. сад. грундирајући 14.5.1.1.(3). 

грунт = грунд (В.) 

грунтовнйк, -а м, ВОК. грунтовнйче, мн. 

грунтовници, грунтовника, грунтовницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. = грунтовничар, 

-а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. грунтов

ничари, грунтовничара 3.1.3.; 14.1.1. 
грунтовница, -ё ж, ВОК. -е, ннстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

грунтовничiiр = грунтовнйк (В.) 
грунтовничiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 3.1.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
грунути, -ём 4.1.; 14.5.1.1.(1). 
група, -ё ж, ген. мн. група 14.1.2.1.Ь. 

rруписаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
груписати, -ишём, прил. сад. групишући 

14.5.1.1.(2) (и групирати, групирам, 3. л. мн. 
групирају, прил. сад. групирајући 14.5.1.1.(3». 

Грушка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(становница Гружа) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
грушкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Груж) 

4.2.а.; 14.3. 
грцизам = грецизам (В.) 
грч, грча м, мн. грчеви, грчёва 14.1.1.с. 

грчати, -им, прил. сад. грчёћи 14.5.1.1.(4). 
грчевит, -а, -о, одр. грчевити, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
грчевито, прил. 14.6. 
грчевитост, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
грчи р. = горчй (В. горак) 

грчина р. = горчина (В.) 
грчитн, -йм, прил. сад. грчёћи 14.5.1.1.(4). 
Грчка, -ё ж, дат. Грчкој 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
грчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
губавац, -авца м, ВОК. губавче, инстр. губав-

цем (не -ом), МН. губавци, губаваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1. 

губавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

гудiiч 

губа р, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

губiiри, губiiра 14.1.1.а.Ь. 

губац, -пца м, ВОК. гупче, инстр. гупцем (не 

-ом), мн. гупци, губаца, гупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1. 

губер, -а м, мн. губери, губёра 14.1.1.с. 

губернiiтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

губернатори, губернатора 14.1.1. 
губернйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Губец, -пца м, инстр. Гупцем (не -ом), (СТЈП 

2: 312-336) 1.2.1.1.а.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
губитак, -тка м, мн. губици, губитака, гуБИ

цима 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
губитнйк, -а м, ВОК. -иче, мн. губитници, 

губитника, губитнйцима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

губитничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

губи ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. губи ца 

14.1.2.1.Ь. 

губи част, -а, -о, одр. губичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
губичетина, -ё ж, ген. мн. губичетина, (ауг. 

од губица) 14.1.2.1.Ь. 

губичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (дем. 

и ХИПОК. од губица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гувернёр, -ера м, ВОК. гувернёру, инстр. гу

вернером, мн. гувернери, гувернера 14.1.1. 
гувно не него гумно (В.) 

гугукати, гугучём, прил. сад. гугучући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
гугукнути, гугукнём 14.5.1.1.(1). 
гугутати, гугућём, прил. сад. гугућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
гугутка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гугуткица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1. 
гугуче, -ета с, зб. гугучад, гугучади, (дем. И 

ХИПОК. од гугутка) 3.1.3.; 14.1.3.с. 
гудалачкй = гудiiчкй (В.) 

гудзљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.l.b. 

гудаliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гудiiч, -ача м, ВОК. гудачу, инстр. гудачем (не 

-ом), мн. гудачи, гудача 3.1.3.; 14.1.1. 
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гудiчкii = гудалаЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

гудети ек. уп. ијек. гудјети 

гудјети ијек. (ек. гудети), гудйм, прип. сад. гу

дёћи, прид. рад. гудио, гудјела, гудјело (ек. гудео, 

гудела, гудело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
гуђёње, -а с, геи. мн. гуђёња 3.3.2.а.; 14.l.3.d. 
гужва, -ё ж, ген. мн. гужви 14.1.2.1.Ь. 

гужвара, -ё ж, ген. мн. гужвара = гужва-
ча, -ё ж, ген. мн. гужвача, (врста пите) 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

гужвача = гУжвара (В.) 
гуја, -ё ж, ген. мн. гу ја 14.1.2.1.Ь. 

гујавица, -ё ж, вок. -е, инстр. -6м, ген. мн. -йца, 

зооn.14.1.2.1.Ь. 

гујавичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према гуја

вица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гујин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гујннскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
гУјињii, -а, -ё, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гујица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. гу јица 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
гука, -ё ж, дат. -ки И -ци, мн. гуке, гука 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гукавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гукатн, гучём, прип. сад. гучући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
гулiш, -а м, инстр. -ом И -ем, ген. мн. гулаша 

и гулiш, -аша м, инстр. гулашом и гушiшем, 

ген. мн. гушiши, гулаша, мађ. 14.1.1. 
Гуливер, -а м, вок. -у, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Гуливеров, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Гуљелмо (итаn. Guglielmo), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
гума и гума, -ё ж, МИ. гуме, гума и гуме, 

гума 14.1.2.1.Ь. 

гумарабика = гумиарабика, -ё ж, дат. -ци, 
ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

гумиарабнка = гумарабика (В.) 

гумиеластика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
гумиластика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

\1.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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гусенич(и)јii 

гумно (не гувно), -а с, ген. мн. гумна 9.2.1.; 
14.1.3.d. 

гундравост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гунђав, -а, -о, одр. гунђави, -а, -6, ген. мн. -их 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
гунђавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гунђало, -а с, ген. мн. гунђiiла 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
гунђати, -ам, прип. сад. гунђајући 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
Гупчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Губец) 

1.2.2.1.; 8.1.2.1.; 4.2.а. 
гУравац, -авца м, вок. гуравче, инстр. гурав

цем (не -ом), мн. гуравци, гураваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

гУравост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гурбече, -ета с, зб. гурбечад, гурбечади 

3.1.3.; 14.1.3.с. 
гурман, -ана м, мн. гурмани, гурмана и гур

ман, -а м, мн. гурмани, гурмана 14.1.1.с. 

гурманка и гурманка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
гурманлук, -а м, мн. гурманлуци, гурман-

лука, гурманлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гУрманскн, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
гурмански, прип. 14.6. 
гурманчина, -ё м, ген. мн. гурманчйна, (ауг. 

од гурмАн) 3.1.3.; 14.1.1.с. 
гусак, -ска м, мн. гусци, гyciiкa, гусцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. = гусан, -ана м, мн. гу

сани, гусана 14.1.1. 
гусанчнli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. гу

санчићii, (дем. од гусан) 3.2.3.; 14.1.1. 
гусар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

гусари, гусара 14.1.1. 
гусарев и гусаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
гусарство и гусарство, -а с, мн. -ства, -ста-

ва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
гусеница ек. уп. ијек. гусјеннца 

гусеничав ек. уп. ијек. гусјеннчав 

гусеничар ек. уп. ијек. гусјеннчар 

гусенич(н)јй ек. уп. ијек. гусјеннч(и)јй 



гусјеница 

гусјеница ијек. (ек. гусеница), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца, зоол. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
гусјеничав ијек. (ек. гусеничав), -а, -о, одр. 

гусU)еничавй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

гусјеничар ијек. (ек. гусеничiiр), -а м, вок. -у 

И -е, инстр. -ом и -ем, мн. гусU)еничари, гусШе

ничара 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
гусјенич(и)ји ијек. (ек. гусенич(и)ји), -а, -е, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
гуска, -е ж, дат. -ци (и -ки кад је погрд.), ген. 

мн. -сака 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
гускин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
гускица, -е ж, вок. гускице, ген. мн. гускйца 

= гушчица, -е ж, вок. гушчице, ген. мн. гушчй-

ца 14.1.2.1.Ь. 

гусле, гусала, ж мн. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

гуСЛiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ем и -ом, мн. 

гуслари, гуслара 14.1.1.а.Ь. 

гусларев и гуслiiров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
гусларство и гусларство, -а с 14.1.3. 
гуслач, -ача м, вок. гуслачу, инстр. гусшiчем 

(не -ом), мн. гуслачи, гуслача 3.1.3.; 14.1.1. 
гуслачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
густ,гУста,гУсто,одр.гУстИ,-а,-О,комп.гУ

шћй, најгушћй 4.2.а.; 14.3.3. 
густина, -е ж, ген. мн. густина 14.1.2.1.Ь. 

густиозан, -зна, -зно, одр. густиознй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ГУтемберг не него ГУтенберг (В.) 

ГУтенберг (не ГУтемберг), -а м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Гуча, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Гучанин, -а м, мн. Гучани, Гучана, (станов

ник Гу че) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Гучiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(становница Гуче) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Гучевац, -евца м, инстр. Гучевцем (не -ом), 

мн. Гучевци, Гучеваца, (становник Гучева) 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 
Гучевка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Гучева) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Гучево, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
гучевски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

гушч(и)ји 

гучити, -йм, прил. сад. гучећи, (гукати) 

14.5.1.1.(4). 
гучки, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Гуча) 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
гушавац, -авца м, вок. гушавче, инстр. гушав

цем (не -ом), мн. гушавци, гушаваца 6.2.1.; 
ll.1.1.а.(1); 14.1.1. 

гушавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
гушОбоља, -е ж, ген. мн. гушОбоља 14.1.2.1.Ь. 

гуштер, -а м, инстр. -ом, мн. гуштери, гуште

ра 14.1.1.Ь.с. 

гуштерача, -е ж, ген. мн. гуштерача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

гуштерачни, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

гуштерица, -е ж, вок. -е, ннстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

гуштеричин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према гу

штерица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
гуштеричица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца, (дем. од гуштерица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гушћење, -а с, ген. мн. гушћења 3.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
гушчак, -ака м, мн. гушчаци, гушчака, гу

шчацима = гушчiiрник, -а м, мн. гушчарнйци, 

гушчарнйка, гушчарнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
гушчiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, ми. 

гушчари, гушчара 3.1.3.; 14.1.1. 
гуШЧiiрев и гуШЧiiроВ, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
гушчарица и гушчарица, -е ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
гушчарник = гушчак (В.) 
гушчiiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
гушче, -ета с, мн. гушчићи, гушчйћа, зб. гу-

шчад, гушчади 3.1.3.; 14.1.3.с. 
гушчевина = гушчетина (В.) 
гушченце, -ета с, зб. мн. гушченцад, гушчен

цади, (дем. И хипок. од гушче) 3.1.2.; 14.1.3.с. 
гушчетина, -е ж, ген. мн. гушчетйнii, (ауг. од 

гуска) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
гушчетнна = гушчевнна, -е ж, ген. мн. -ина, 

(гушчије месо) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
гушчица = гускица (В.) 

гушч(и)ји, -а, -е, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
5.1.5.; 14.3. 
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д - пето слово азбуке; означава звучни, зуб

ни (дентални), праскави сугласник (оклузив); 

изговара се и пише, осим где му је по етимоло

гији место: gpBo, gобар и сл., и у случајевима 
где је, као разултат једначења по звучности, 

настао од свог безвучног парњака ш испред 

безвучних сугласника: свашба > сваgба, йри
мешба > йрuмеgба, йловuшба > йловugба (В. 
Преглед правила т. 8.1.2.1.); каткад и уз прет
ходно једначење по звучности, губи се испред 

сливених сугласника у којима се налази: йре

gaK, йреgцu -+ йрешцu -+ йреци (т. 1О.1.2.1.а.), 

те, уз одређене изутетке, у међусамогласнич

ком положају између с, ш, З, ж на првом ме

сту, а оклузива б, к и сонаната Л, Љ, м, Н, њ иза 

њих, као у примеру: lрозgак, lрозgка > lрозка 
> lроска (т. 10.2.). 

Д, скр. дама 13.1.2.Ь. 

д, 13.1.1.Ь. 

д8бар, -бра М, инстр. -бром, МН. даброви, да

брова 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
дiбл-декер, дабл-декера М, мн. дабл-декери, 

дабл-декера 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

даббгдi, прил. 14.6. 
дабогме = дабоме, рчц. 

давалац (не даваоц), -аоца М, ВОК. щiваоче, 

инстр. даваоцем (не -ом), мн. даваоци, давалаца, 

щiваоцима 7.2.2.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1.Ь. 
даваоц не него давалац (В.) 

давати, дајем, дају и дајем, дају, прил. сад. 

дајући 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
давiч, -ача м, вок. давачу, инстр. давачем (не 

-ом), мн. давачи, давача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

д 

Да 8инчи (итал. Leonardo da Vinci), ЛеОНliр
до да Вйнчн, Да Вйнчнја м, инстр. Да Вйнчнјем 

1.2.1.1.а.; 15.1.2.; 14.1.1.Ь. 
давити (се), давйм (се), прил. сад. давећн (се), 

прид. трп. дављен 14.5.1.1.(4). 
дављенiiк н дављеНiiК, -а м, вок. -йче, МН. 

-йци, -йка, -йцнма 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.d. 
дављеница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.а.Ь. 

дављенiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

давнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
давно н давно, прил. 14.6. 
даВНОПРОШЛii, -а, -о, ген. мн. -йх, (грам. дав

но прошло време) 4.2.а.; 14.3. 
даданст(а), -е м, МН. -Н, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

дажд, дажда М, мн. даждевн, даждева 

14.1.1.с. 

даждевњiк, -ака М, иок. даждевњаче, МН. 

даждевњацн, даждевњака, даждевњацима 

11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
даждевњачиti, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -йћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
даждевњiчкii и даждеВЊiЧКЙ, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
даждети ек. уп. ијек. даждјети 

даждјети ијек. (ек. даждети), даждйм, прил. 

сад. даждећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
даире, дайра ж МН. 5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
даиџа, -е Ж, ген. мн. дайџа, (тур. ујак) 3.4.1.; 

14.l.2.l.Ь. 

даиџиннца, -е Ж, иок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца, (тур. у јна) 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
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даиuиli 

даиuиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йliа, 

(тур. брат од ујака) 3.4.3.; 14.1.1.Ь. 
даиuична, -ё ж, дат. щiиџични, ген. мн. да

иџични, (тур. сестра од ујака) 3.4.1.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

дакако и дакако, прил. 14.6. 
да како и да Kiкo, прил. 14.6. 
Дiкap, Дакара М, лок. у Дакару (не Дакра, 

Дакру), (Клајн 2009: 53) 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
дsкати, дачём, прил. сад. щiчуliи 14.5.1.1.(2). 
дiклё (не дiклём, дiклён), везн. 

дiклём не него дiклё (в.) 

дiклён не него дiклё (в.) 

дактати не него дахтати (в.) 

дактил, -а М, мн. дактили, дiiктила 14.1.1.С. 

дактилографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
дактилографкиња, -ё ж, ген. мн. дактило-

графкйња 14.1.2.1.Ь. 

дактилскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
далај-лама, далај-шiмё М 12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

далак, -лка М, мн. далци, далака, далцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
далек, -ека, -еко, одр. далекй, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. даљи, најдаљи 4.2.а.; 14.3.3. 
Далеки исток (исток), Далеког(а) истока 

(истока) 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
далековид, -а, -о, одр. далековидй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = далековида н, -дна, -дно, одр. далеко

видни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
далековида н = далековид (в.) 

далековид(н)бст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
далековод, -а М, ген. мн. далековода 

14.1.1.С. 

далеководни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3.2. 
далекоисточан, -ч на, -чно, одр. далекои

сточни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
далекОсежан и далекОсёжан, -жна, -жно, 

одр. далекОсежнй и далекОсёжнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
далекОсежнбст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
да ли, не дали 
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Данајка 

далматинац, -нца М, инстр. далматин

цем (не -ом), мн. далматинци, далматйнаца, 

далматинцима (вино; пас) 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Далматинац, -нца М, инстр. Далматин

цем (не -ом), мн. Далматинци, Далматйна

ца, Далматинцима (становник Далмације) 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Далматйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
далматiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

далмiтскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Далмација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
далтонизам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
далтонист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

даљ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. даљеви, щi

љёва 14.1.1.С. и даљ, -й ж, инстр. даљи и даљу, 

ген. мн. даљй 14.1.2.1.Ь. 

даљиномер ек. уп. ијек. даљиномјер 

даљиномјер ијек. (ек. даљиномер), -а М, ин

стр. -ом, мн. даљиномU)ери, даљиномU)ёра 

2.1.3.4.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь. 
даљйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
д8љити се, даљим се, прил. сад. даљёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
даљнм и даљњи, -а, -о, геи. мн. -йх, (Клајн 

2009: "go gаљеi, боље него go gаљњеl.") 4.2.а.; 
14.3. 

дамар и дамар, -а М, иистр. -ом, ген. мн. да

мара 14.1.1.С. 

Дамаск, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
дамаскйн, -ина М, ми. дамаскини, дамаски-

на 14.1.1.С. 

дамаст, -а М 14.1.1. 
дамастни, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
дампинг (не демпинг), -а М, МИ. дампинзи, 

дiiмпинга, дампинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
дан, -а М, лок. дану, МИ. дани, дана 14.1.1.С. 

Данаиде, Данаида, ж МИ. 5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Данајац, -ајца М, иистр. Данајцем (не -ом), МИ. 

Данајци, Дана јаца, Данајцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

Данвјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 



данак 

данак, данка М, мн. данци, данака, дан цима, 

(дем. од дан) 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
данак, данка М, мн. дан ци, данака, дан цима 

(порез) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
данас, прип. 14.6. 
Данас, Данаса М, пок. Данасу, (назив часопи

са), (СТЈП 1: 109-128) 1.2.1.1ј. 
данас-сутра, прнп. (данас ујутру не него ј5'

трос В.; данас увече не него вечерас В.) 

Данац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Дан ци, 

Данаца, Данцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
данашњост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дангуба, -е ж И М, ген. мн. дангуба 

14.1.2.1.Ь. 

дангубнйк, -а м, вок. дангубнйче, мн. дан

губнйци, дангубнйка, дангубницима 11.2.1.(1); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

дан-данас, дан-дањи, прип. 14.6. 
Данилов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.2.; 4.2.а.; 

14.3.2. 
Даниловград, Даниловграда М и Данилов 

Град, Данилова Града М 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 
12.1.2.; 14.1.1. 

Даница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.a.g.; 
14.1.2.1. 

Дани чин (не Даницин), -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Даничиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Данка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

1l.3.2.с.; 14.1.2.1.Ь. 

Данкиња, -е ж, ген. мн. Данкйња 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1. 

дан и ноli = дан-и-ноli м, бот. 12.2. 
даноноliнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 

14.3. 
даноноliно, прип. 14.6. 
Дан Републикё, Дана Републике М 1.2.1.1.t.; 

14.1.1.; 14.1.2.1. 
дiнсинг (енгп. dancing), -а м, мн. дансин

зи, дансйнга, дансинзима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Данска, -е ж, дат. Данској 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Данте, -еа М 1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 14.1.1. 
Дантеов, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 

даровитост 

дантеовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

данути не него дах нути (В.) 

дар, -а М, пок. дару, МН. дари, дара и дарови, 

дарова 14.1.1.с. 

дарак, -рка М, мн. дарци, дарака, дарцима 

6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
Дарвин, -ина 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

дарвинilзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
дарвинист(а), -е м, мн. -и, -йста, -йстима 

14.1.1.е. 

дарвинистичкй, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 
3.1.3.; 4.2.а. 

дарвинисткиња, -е ж, ген. мн. дарвинисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
Дарданеле и Дарданели, Дарданела М мн. 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
дарданёлски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

дарежљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Дар ел Смам, Дар ел Салама м, (В. ел) 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
даривалац (не дариваоц) = даровалац (не 

даровао ц), -аоца м, вок. -аоче, инстр. -аоцем (не 

-ом), мн. -аоци, -алаца, -аоцима 7.2.2.; 11.1.1.a.(I); 
14.1.1.Ь. 

дариваоц не него даривалац (В.) 

даривати, дару јем, прип. сад. дарујући 

14.5.1.1.(2) и даривам, прип. сад. даривајући 

14.5.1.1.(3). 
Дарије, -а М, дат. Дарију 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 

14.1.1. 
Дарйнка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
дармар, -а м, ннстр. дармаром, и дармар, 

-ара м, (тур. неред, збрка) 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

даровалац = даривалац (В.) 
дароваоц не него даровалац (В.) 

дароватёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дароватељкин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
даровати, дару јем, прип. сад. дарујући 

14.5.1.1.(2). 
даровитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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дародавалац 

дародавалац (не дародаваоц), -аоца м, вок. 

дародаваоче, иистр. дародаваоцем (не -ом), мн. 

дародаваоци, дародавалаца, дародаваоцима 

7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь. 
дародаваоц не него дародавалац (в.) 

дародавац, -вца м, вок. дародавче, инстр. 

дародавцем (не -ом), мн. дародавци, дародава

ца, дародавцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь. 
даска, -е Ж, дат. -ци, мн. даске, дасака 6.2.2.Ь.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
датост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дiПи (се), дам (се), прид. трп. дан, дана, дано 

и дат, дата, дато 14.5.1.1.(3). 
датирати, датирам, 3. n. мн. датирају, прип. 

сад. датирајући 14.5.1.1.(3). 
датотека, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

дiПула = дiПуља, -е ж, ген. мн. датула и да

туља 14.1.2.1.Ь. 

дiliа, -е ж, ген. мн. даМ, (дар) 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

даliа, -е ж, ген. мн. даМ, (подушје) 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

дах, -а м, пок. даху, мн. дахови, дахова 

14.1.1.С. 

дахија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

дiixија, тур. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дахйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дахitлук, -а м, мн. дахилуци, дахилука, да

хilлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дах нути, дахнем, (ПМС: "не данути") 

14.5.1.1.(1). 
дахтати, дашћем, прип. сад. дашћући и дах

ћем, прип. сад. дахћући, (Клајн 2009: "gахшашu: 
сасвимје уобичајена промена gахћем, gахћеш, 

они gахћу, мада ПР 60 бележи само gашћем") 
3.2.2.а.; 8.2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

дача, -е Ж, (рус. летњиковац) 14.1.2.1. 
дашак, -шка м, мн. дашци, дашiiка, дашци ма 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
даштица не него дашчица (в.) 

дашчан, -а, -о, одр. дашчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
дашчара, -е Ж, ген. мн. дашчара 8.2.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 
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дванаестомесечнй 

дашчица (не даштица), -е Ж, ген. мн. дашчи

ца 3.1.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
два, бр., двају, двама 14.4.1. 
двадесет два и двадесет ii два, бр. 12.3.5.; 

14.4.1. 
двадесет другй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.4.2. 
двадесетеро = двадесеторо (в.) 
двадесетй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.4.2. 
двадесет (и) првй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.3.5.; 14.4.2. 
двадесетогодишњак, -а м, вок. -аче, мн. 

двадесетогодишњiiци, двадесетогодишњака, 

двадесетогодишњацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

двадесетогодишњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
двадесетогодишњица, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

двадесеторица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом 

14.1.2.1.Ь. 

двадесеторо, с јд. индкn., мн. двадесетори, -е, 

-а, ген. -их = двадесетеро, с јд. индкn., мн. дваде

сетери, -е, -а, ген. -их 4.2.а.; 14.1.3. 
двадесетпетогодишњй, -а, -е, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3.2. 
двадесетпетогодишњица, -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

двадесеттреliнна, -е ж, ген. мн. двадесеттре-

ћйна (1/23) 14.1.2.1.Ь. 
дванаест (не дванест), бр. индкn. 14.4.1. 
дванаестак, прип. 14.6. 
дванаестерац, -рца м, инстр. дванаестер

цем (не -ом), мн. дванаестерци, дванаестера

ца, дванаестерцима (стих) 6.2.1.; 14.1.1. 
дванаестеро = дванаесторо (в.) 
дванаестй, ред. бр., -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.3.6.; 14.4.2. 
дванаести на, -е ж, ген. мн. дванаести

на и дванаестнна, -е ж, ген. мн. дванаести на 

14.1.2.1.Ь. 

дванаести ца и дванаести ца, -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

дванаестогодишњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3.2. 
дванаестомесечнй ек. уп. ијек. дванаесто

мјесечнй 



дванаестомјесеЧНii 

дванаестомјесеЧНii ијек. (ек. дванаестоме

сечнii), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3.2. 

дванаесторица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом 

14.1.2.1.Ь. 

дванаесторо, с јд. индкn., мн. дванаеетори, -е, 

-а, ген. -их = дванаестеро, с јд. индкn., мн. двана

еетери, -е, -а, ген. -йх 4.2.а.; 14.1.3. 
дванест не него дванаест (в.) 

двапут = два пута, прип. 12.3.6.; 14.6. 
два пута и двапут, прип. 12.3.6.; 14.6. 
двапут-трипут, прип. 12.3.6.; 14.6. 
дваред(а), прип. 14.6. 
две ек. уп. ијек. двије 

двеста ек. уп. ијек. двјеста 

двестагодишњii ек. уп. ијек. двјестагоди-

шњii 

двестагодишњица ек. уп. ијек. двјестаго

дишњица 

двестахitљадитй ек. уп. ијек. ДBjecTaxitљa-

дитii 

двестотii ек. уп. ијек. двјеСТОТii 

двестотннна ек. уп. ијек. двјестотннна 

двестотинитii ек. уп. ијек. двијеСТОТИНИТii 

двехиљадитii ек. уп. ијек. двијехиљадИТii 

двизац, -еца м, ВОК. двишче, иистр. двиецем 

(не -ом), МН. двиеци, двизаца, двиецима 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 8.1.2.1.; 14.1.1. 

двије ијек. (ек. две), двију (ек. двеју), дат. двШе

ма и двШема 2.1.2.1.а.; 2.2.2.; 14.4.1. 
двијеСТОТИНИТii ијек. (ек. двестотинитii), -а, 

-о, ген. ми. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.4.2. 
двијехиљадИТii ијек. (ек. двехиљаДИТii), -а, 

-о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.4.2. 
двјеста ијек. (ек. двеста), бр. 14.4.1. 
двјестагодИШЊii ијек. (ек. двестаГОДИШЊii), 

-а, -ё, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.4.2. 
двјестагодишњица ијек. (ек. двестагоди

шњица), -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

двјестахitљадитй ијек. (ек. ДBecTaxitљa

дитii), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.4.2. 

двјестотй ијек. (ек. двестотй), -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.4.2. 
двјестотнина ијек. (ек. двестотнина), -е ж, 

ген. МН. дв(ј)еетотнина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

двозубац 

двоатоман, -мна, -м но, ОДр. двоатомни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двОбочан, -ч на, -чно, одр. дв6бочнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двОбраздНii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
двобрiiчан, -чна, -чно, одр. двоорачнй, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двовласнiiк, -а м, ВОК. двовлаениче, МН. 

двовлаеници, двовлаеника, двовлаеницима 

11.1.1.(1); 11.2.1.(2).; 14.1.1. 
двовлаСНiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3.2. 
двовлiiшliе, -а с 3.2.2.а.; 14.1.3. 
двоглавац, -авца м, ВОК. двоглавче, инстр. 

двоглавцем (не -ом), МН. двоглавци, двоглава

ца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.Ь. 
двоглёд = доглёд (в.) 
двогодац, -гоца м, инстр. двогоцем (не -ом), 

МН. двогоци, двогодаца, двогоцима 6.2.1.; 
10.l.2.1.a.; 14.1.1.Ь. 

дводёлан ек. уп. ијек. дводијелан 

дводијелан ијек. (ек. дводёлан), -лна, -лно, 

ОДр. дводијелнй (ек. дводёлни), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дводимензионiiлан, -лна, -лно, одр. дводи-

мензионалнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

дводинiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дводихалице, дводихалица ж МН., 300n. 

14.1.2.1.Ь. 

двОетiiжнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
двоженац, -жёнца м, ВОК. двожёнче, инстр. 

двожёнцем (не -ом), МН. двожёнци, двожена

ца и двоженац, -нца м, ВОК. двожёнче, инстр. 

двоженцем (не -ом), мн. двоженци, двожёнаца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.Ь. 
двожичан, -ч на, -чно, одр. двожичнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двозначан, -ч на, -чно, одр. двозначнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двозначност, -оети ж, инстр. -оети и -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двозубац, -пца м, инстр. двозупцем (не -ом), 

МН. двозупци, двозубаца, двозупцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
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двозупка 

двозупка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. двозубака и 

двозупки 6.2.2.Ь.; 8.1.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
двоипособан и двоипОсобан, -бна, -бно, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двојакост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двојачити, двојачим, прип. сад. двојачећи 

14.5.1.1.(4). 
двоје, зб. бр., двога, двома 14.4.3. 
двојезички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
двојезичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двоји, -е, -а, ген. -их 14.4.3. 
двојина, -е Ж, ген. мн. двојина 14.1.2.1.Ь. 

двојински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
двојица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом 14.1.2.1.Ь. 

двојка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. двојки и р. дво-

јакiiб.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Двојна монархија, Двојне монархије, 

(Аустро-Угарска) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
двојник, -а м, вок. двојнйче, мн. двојнй

ци, двојнйка, двојнйцима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

двојност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ДВОКОЛОСёчни ек. уп. ијек. двоколосијечни 

двоколосијечни ијек. (ек. двоколосёчни), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
двокрилац, -ил ца м, инстр. двокрилцем 

(не -ом), мн. двокрилци, двокрилаца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

двокрилни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дволетни ек. уп. ијек. двољетни 

дволистан, -сна, -сно, одр. дволиснй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
двОличан, -чна, -чно, одр. дволични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дволичити, -им 14.5.1.1.(4). 
дволичник, -а м, вок. дволичниче, мн. дво

личници, дволичника, дволичницима 11.1.1.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

дволичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двољетни ијек. (ек. дволетни), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
двомесечан ек. уп. ијек. двомјесечан 
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дворанка 

двомеСёчје и двомесечје ек. уп. ијек. двомје-

сёчје и двомјесечје 

двомесечнйк ек. уп. ијек. двомјесечник 

двомесечњак ек. уп. ијек. двомјесечњак 

двомјесечан ијек. (ек. двомесечан), -чна, 

-чно, одр. двомU)есечнй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

двомјесёчје и двомјесечје ијек. (ек. двоме

сёчје и двомесечје), -а с, ген. мн. двомU)есечја 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.3. 
двомјесечник ијек. (ек. двомесечник), -а м, 

мн.двОмU)есечнИци, двомU)есечника, двом(ј)е

сечницима 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
двомјесечњак ијек. (ек. двомесечњак), 

-а м, мн. двом(ј)есечњаци, двомU)есечњака, 

двомU)есечњацима 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; II.I.I.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

двонедёљни ек. уп. ијек. двонедјёЉНЙ 

двонедёљник ек. уп. ијек. двонедјёЉНИК 

двонедјёЉНИ ијек. (ек. двонедёљни), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
двонедјёЉНик ијек. (ек. двонедёљнйк), -а 

м, мн. двонедU)ељнйци, двонедU)ељника, дво

недU)ељницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
двоножац, -шца м, мн. двоношци, двоножа

ца, двоношцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
двоношкё, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
двообличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двОок,-а, -о,одр.двОоки, -а,-О, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
двОоснй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
двоосовински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
двопев ек. уп. ијек. двопјев 

двопек, -а м, мн. двопеци, двопека, двопе

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
двопјев ијек. (ек. двопев), -а м, ген. мн. дво

пU)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
двополац, -олца м, инстр. двополцем (не 

-ом), мн. двополци, двополаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
двополност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
двор, -а м, инстр. -ом, пок. двору, мн. дворови, 

дворова и двори, двора поет. 14.1.1.Ь. 

дворанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 



дворац 

дворац, -рца М, инстр. дворцем (не -ом), мн. 

дворци, двораца, дворцима 6.2.1.; 14.1.1. 
дворилац (не двориоц), -иоца М, ВОК. дво

риоче, инстр. двориоцем (не -ом), МН. дворио

ци, дворилаца, двориоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.Ь. 

дворйља, -ё ж, ген. мн. дворйља и двориља, 

-ё ж, ген. мн. дворйља 14.1.2.1.Ь. 

двориоц не него дворилац (В.) 

дворити и дворитн, -йм, прил. сад. дворёћи 

и дворёћи 14.5.1.1.(4). 
дворожац, -шца М, инстр. дворошцем (не 

-ом), МН. дворошци, дворожаца, дворошцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
ДBiк:eд ек. уп. ијек. ДBiк:jeд 

двоседмичнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

двiк:еклй ек. уп. ијек. двiк:јеклй 

ДBiк:eMeH ек. уп. ијек. двОсјемен 

двОсјед ијек. (ек. двОсед), -а М, мн. двосU)еди, 

двосШёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
двОсјеклй ијек. (ек. двiк:еклй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ДBiк:jeMeH ијек. (ек. ДBiк:eMeH), -а, -о, одр. 

двосU)еменй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

двОСмисленост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ДBiк:TPYK, -а, -о, одр. двострукй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
двiк:тручити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
двОстубачан, -чна, -чно, одр. двостубачнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двотачка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ака 

11.3.2.ј.; 6.2.2.Ь,; 14.1.2.l.Ь. 

двотрачан, -ч на, -чно, одр. двотрачнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
двотреliйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
двоliелйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
двоцевка ек. уп. ијек. двоцијевка 

двiщевнй ек. уп. ијек. двiщијевнй 

двоцепан ек. уп. ијек. двiщјепан 

двоцијевка ијек. (ек. двоцевка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. двоцјевака и двоцијевака и двоцијевки 

дебirrанткиња 

(ек. двоцевака и двоцёвака и двоцёвки) 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

двоцијевнй ијек. (ек. двоцевнй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
двоцјепан ијек. (ек. двоцепан), -п на, -пно, 

одр. двоцU)епнй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

двочасовнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
двочетвjn"йнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
двочйнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

двочлан, -а, -о, одр. двочлани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Деа, Дёё ж 1.2.1.1.а.; 5.1.6.; 14.1.2.1. 
деактивitрати, деактивйрам, 3. л. мн. деак

тивирају, прил. сад. деактивирајући 14.5.1.1.(3). 
Де Амичис (итал. de Amicis), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
дебакл, -а М, мн. дебакли, дебакiiла и деба

кла 6.2.1.; 14.1.1.с. 
дебаланс, -а М, мн. дёбаланси, дёбаланса 

14.1.1.с. 

Дебар, -бра М, инстр. Дёбром 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

дебелети ек. уп. ијек. дебељети 

Дебело брдо, Дебелог(а) брда М 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.3. 
дебелокожац, -шца М, ВОК. дебелокошче, ин

стр. дебелокошцем (не -ом), мн. дебелокошци, 

дебелокожаца, дебелокошцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 
1I.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

дебелокожност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дебељiiк, -ака М, ВОК. дёбељаче, мн. дебеља

ци, дебељака, дебељацима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дебељети ијек. (ек. дебелети), дебелим, прил. 

сад. дебелёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
дебео, -ела, -ело, одр. дебели, -а, -о, ген. мн. 

-их, КОМП. дёбљй, нiiјдебљй 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3.3. 
дебй, -ија М, инстр. -ијем (не -ом), мн. дебији, 

дебија 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
дебitтант, -а М, МИ. дебитанти, де6Итаната 

(уоб. ) 6.3.; 14.1.1.с. 
дебirrанткиња, -ё ж, ген. мн. де6итанткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
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дебљати (се) 

дебљати (се), -ам (се), прил. сад. дебљајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
Дебора (енгл. Deborah), -е ж 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

Дебрецiiн (мађ. Debrecen), -ина м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

дева и дева, -е Ж, ген. мн. дева, (камила) 

14.1.2.1.Ь. 

дева ек. уп. ијек. дјева 

девалвИрати,девалвйрам,3.л.мн.девалвИ

рају, прил. сад. девалвирајући 14.5.1.1.(3). 
девалоризовати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
девастација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
девастИрати,девастйрам,3.л.мн.девастИ-

рају, прил. сад. девастирајући 14.5.1.1.(3). 
девац ек. уп. ијек. дјевац 

деведесетери = деведесетори (В.) 
деведесетеро = деведесеторо (В.) 
деведесеТii, -а, -6, ген. мн. -их 14.4.2. 
деведесетоминутнii, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
деведесетогодишњак, -а м, ВОК. -аче, МН. де

ведесетогодишњаци, деведесетогодишњака, 

деведесетогодишњацима ll.1l.a.(I); 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

деведесеторн = деведесетери, -е, -а, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
деведесеторо = деведесетеро с јд. ННДКЛ., МН. 

деведесетори, -е, -а, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.4.3. 
девер ек. уп. ијек. дјевер 

деверична ек. уп. ијек. дјеверична 

деверовати ек. уп. ијек. дјеверовати 

деверуша ек. уп. ијек. дјеверуша 

деветак, -тка м, МН. девеци, деветака, деве

цима, (део прихода који су кметови плаћали 

спахијама) 6.2.1.; IO.l.2.1.a.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
деветак, ИНДКЛ. (око девет, приближно де-

вет). 

деветак, -ака м, МН. деветаци, деветака, де

ветацима, (мужјак животиње од девет година) 

6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
деветерац, -рца м, инстр. деветерцем (не -ом), 

мн. деветерци, деветераца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
деветери = деветори (В.) 
деветеро = деветоро (В.) 
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Девојчица у плавом 

деветка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1l.3.2.j.; 14.1.2.1.Ь. 
деветнаест (не деветнест), бр. 14.4.1. 
деветнаесторица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. 6м 

14.1.2.1.Ь. 

деветнаесторо, с јд. ИНДКЛ., МН. деветнаесто

ри, -е, -а, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.4.3. 
деветнест не него деветнаест (В.) 

деветори = деветери, -е, -а, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
деветорица, -е Ж 14.1.2.1.Ь. 

деветоро = деветеро, с јд. ИНДКЛ., МН. дёвето
рй, -е, -а, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.4.3. 

деветОструк, -а, -о, ОДр. деветОструкй, -а, -6, 
ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

девеТСТОТii, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
девијација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
девијацiiјскii, -а, -6, ген. МН. -йх 5.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
девијационист(а), -е м, МН. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.е. 
девијаЦИОНИСТИЧКii, -а, -6, ген. МН. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
девнн ек. уп. ијек. дјевин 

девица ек. уп. нјек. дјевица 

Девич, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.l.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

девичанскii ек. уп. ијек. дјевичанскii 

девичанство и девичанство ек. уп. ијек. дје-

вичанство и дјевичанство 

девичин ек. уп. ијек. дјевичин 

девичица ек. уп. ијек. дјевичица 

девичкii ек. уп. ијек. дјевичкii 

девичност ек. уп. ијек. дјевичност 

девичњiiк ек. уп. ијек. дјевнчњiiк 

девовати ек. уп. ијек. дјевовати 

девојачкii ек. уп. ијек. дјевојачкii 

девојаштво ек. уп. ијек. дјевојаштво 

девојка ек. уп. ијек. дјевојка 

деВОјче ек. уп. ијек. дјевојче 

девојчетина ек. уп. ијек. дјевојчетина 

девојчин ек. уп. ијек. дјевојчин 

деВОјчити ек. уп. ијек. дјевојчити 

девојчица ек. уп. ијек. дјевојчица 

Девојчица у плавом, Девојчице у плавом 

Ж, (слика) 1.2.1.1.i.; 14.1.2.1. 



девојчиции 

девојчиции ек. уп. ијек. дјеВОјчиции 

девојчура ек. уп. ијек. дјевојчура 

девојчурак ек. уп. ијек. дјевојчурак 

дегажирати, депiжйрам, 3. л. МН. дегажира-
ју, прил. сад. дегажирајући 14.5.1.1.(3). 

дег8жмiн, -ана М, МН. дегажмани, дегажма

на 14.1.1.с. 

дегазација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дегазацйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дегазационй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дегенек, -а м, мн. дегенеци, дегенёка, деге

нецима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дегенерик, -а м, вок. -риче, мн. дегенерици, 

дегенерйка, дегенерицима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дегенерисати, -ишём, прил. сад. дегенери

шући 1I.1.2.е.; 14.5.1.1.(2). 
дегенечити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
Де Гол (фр. de Gaulle), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
деголист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

деголitстичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

деградирати (се), деградйрам (се), 3. л. мн. 
деградирају (се), прил. сад. деградирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
дегустИрати,дегустйрам,3.л.мн.дегустИ

рају, прил. сад. дегустирајући 14.5.1.1.(3). 
дегутантан (уоб. дегутантаи), -тна, -тно, 

одр. дегутантий (уоб. дегутантнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
дёд ек. уп. ијек. дјёд 

деда ек. уп. ијек. дједа 

Деда Мрiз ек. уп. ијек. Дјед(а) Мрiз 

дёдин и дедин ек. уп. ијек. дјёдин И дједин 

дедина ек. уп. ијек. дједина 

дедина ек. уп. ијек. дједииа 

дедйнскй ек. уп. ијек. дједйнскй 

дедйнство ек. уп. ијек. дједйнство 

Дедиње, Дедйња ж мн. 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
дедиli ек. уп. ијек. дједиli 

дедичин ек. уп. ијек. дједичин 

дедо ек. уп. ијек. дједо 

дејство вати 

дедов ек. уп. ијек. дједов 

дедов ек. уп. ијек. дједов 

дедовац ек. уп. ијек. дједовац 

дедови на ек. уп. ијек. дједовииа 

дедовскй ек. уп. ијек. дједовскй 

ДДТ (ди-ди-ти), скр. \3.5.2. 
дежмекав, -а, -о, одр. дежмекавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дежмекаст, -а, -о, одр. дежмекастй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дезавуисати, -ём, прил. сад. дезавуишући 

lI.1.2.е.; 14.5.1.1.(2) (и дезавуирати, дезавуй
рам, 3. л. мн. дезавуирају, прил. сад. дезавуйра
јући 14.5.1.1.(3». 

дезён = десён (В.) 
дезенирати = десенирати (В.) 

дезерт уоб. = десерт (В.) 
дезертёр, -ера м, ВОК. дёзертёру, инстр. 

дезертером, мн. дезертери, дезертера 14.1.1. 
дезертёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дезертИрати,дезёртйрам,3.л.мн.дезертИ-

рају, прил. сад. дезертирајући 14.5.1.1.(3). 
дезертнй = десертнй (В.) 
дезигнирати = десигиирати (В.) 

дезинсекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дезинфекцiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дезинфекциоий, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дезоргаиitзiТОР, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом 

и -ом, мн. -и, -ора 14.1.1. 
дезоргаиизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дезоријентација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
деitктичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
деист(а), -ё м, мн. дёйсти, деиста, деисти

ма 14.1.1.е. 

Дејвид (енгл. David), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

дејство (необ. ијек. дјејство), -а с, мн. дејства, 

дејстава ек. И ијек., (СТЈП 2: 259-286) 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 

дејство вати ек. уп. ијек. дјејствовати 
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Дејтонскй мИровнй споразум 

Дејтонскй мировнй споразум, ДејТбн

скбг(а) мирбвнбг(а) споразума м 1.2.1.1J.; 
14.1.1. 

дека, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. дека, (де

каграм) 1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
дека, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. дека, (по

кривач) 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

дека, -ё м, дат. -ки (не -ци), вок. деко, ми. деке, 

дека (хипок. од деда; искључиво у ек.) 1I.3.2.а.; 

14.1.1.g. 
декабрист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

декабристичкй, -а, -б, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

декаграм, -а м, ми. декаграми, декаграма 

14.1.1.с. 

декадент, -а м, ми. декаденти, декадената 

6.3.; 14.1.1.с. 
декадентскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
декадентство,-ас,ми.декадентства,дека

дентстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
декаденција, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијбм, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
декадскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
декаёдар, -дра м, иистр. дёкаёдром, ми. дёка

ёдри, дёкаёдара 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
деканат, -ата м, ми. декашiти, деканата 

14.1.1.с. 

Деканат Ветеринарског факултета у Бе

ограду 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
деканатскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Декарт (фр. Descartes), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
декламаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
деклинабилност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
деклинИрати,деклинйрам,3. л. ми.декли

нирају, прил. сад. деклинирајући 14.5.1.1.(3). 
декодер, -ера м, иистр. декодером, ми. деко

дери, декодера 14.1.1.Ь. 

декодирати, декодйрам, 3. л. ми. декодирају, 
прил. сад. декодирајући 14.5.1.1.(3). 

деколонизовати (се), -ујём (се), прил. сад. 

деколонизујући 14.5.1.1.(2) (и деколонизирати 
(се), деколонизирам (се), 3. л. ми. деколонизира
ју (се), прил. сад. деколонизирајући 14.5.1.1.(3». 
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делйјскй 

деколтё, -еа м, ми. деколтеи, деколтеа 5.2.4.; 

14.1.1.с. 

деконтаминирати, деконтаминйрам, 3. л. 
ми. деконтаминирају, прил. сад. деконтамини

рајући 14.5.1.1.(3). 
декор, -ора м, иистр. декором, ми. декори, де

кора 14.1.1.Ь. 

декоратер, -ера м, вок. дёкоратёру, иистр. дё

кораером, ми. декоратери, декоратера = деко

рАтор, -а м, вок. -у И -е, иистр. -ом, ми. -и, -бра 

14.1.1.а. 

декораторскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
декриминализовати, -УЈем, прил. сад. 

деКРИМИШlлизујући 14.5.1.1.(2). 
декубитус, -а м, геи. ми. декубитуса 

14.1.1.с. 

декурија, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијбМ, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Дел, -а м, лок. Делу = Делос, -а м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
дел не него део (В.) 

делатност ек. уп. ијек. дјелатност 

делегат, -ата м, ми. делегати, делегата 

14.1.1.с. 

делегаткиња, -ё ж, геи. ми. делегаткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
делегатскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
делегирати, делегйрам, 3. л. ми. делегирају, 

прил. сад. делегирајући 14.5.1.1.(3). 
дели, прид. иидкл. 

Дели Јован, Дели ЈОвана м 1.2.1.1.Ь.; 12.2.3.; 
14.1.1. 

дели Муса, дели Мусё м 1.2.1.1.а.; 12.2.3.; 
14.1.1.а. 

делибаша, -ё м, геи. ми. дели6аша 12.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

Делиблатска пешчара, Делиблатскё пе

шчарё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
делидба ек. уп. ијек. дјелидба 

делија, -ё ж и м, дат. -ији, иистр. -ијбМ, ми. 

делије, делија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
делијин, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
делйјскй, -а, -б, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



деликатан 

деликатан и делнкатан (уоб. делнкiПан), 

-тна, -тно, одр. деликатни и дёликатни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
деликатес, -а М, ген. МН. делиюiтеса 14.1.1.с. 

делик8тност и деликатност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
деликвi!нт не него делинквент (В.) 

деликвентан не него делинквентан (В.) 

деликвенткиња и деликвенткиња не него 

делинквенткиња и делинквенткиња (В.) 

деликвентскй и деликвентскй не него де

линквентскй и делинквентскй (В.) 

деликт, -а М, мн. деликти, деликата 6.3.; 
14.1.1.с. 

делилац ек. уп. ијек. дјелилац 

делимице ек. уп. ијек. дјелимице 

делимичан ек. уп. ијек. дјелимичан 

делимичност ек. уп. ијек. дјелимичност 

делинквент (не деликвi!нт), -а М, мн. де-

линквенти, делинквената, (Клајн 2009: "ge
лuнквенш, gелuнквенцuја (од лат. delinquere): 
погрешни су (мада унети у ПР 60 и друге при
ручнике) облици gелuквенш, gелuквенцuја.") 

6.3.; 14.1.1.с. 
делинквентан (не деликвентан), -тна, 

-тно, одр. делинквентнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

делинквенткиња и делинквенткиња (не 

деликвенткиња), -е Ж, ген. мн. -йња 10.2.(2); 
14.1.2.1.Ь. 

делинквентскй и делинквентскй (не дели

квентскй), -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
делиоц не него делилац (В.) 

делИријум, -а М, инстр. делиријумом, МИ. де

лйријуми, делиријума (и делiiрiiј, -иј а М, ин

стр. делйријем, мн. делйрији, делйрйјii) 5.1.5.; 
14.1.1. 

делити ек. уп. ијек. дијелити 

делиli ек. уп. ијек. дјелиli и дјелйli 

делйште ек. уп. ијек. дјелйште 

дмо ек. уп. ијек. дјело 

деловати ек. уп. ијек. дјмовати 

дмоводнй ек. уп. ијек. дјмоводнй 

деловоднйк ек. уп. ијек. дјеловоднйк 

деловоднйчкй ек. уп. ијек. дјеловоднйчкй 

деловодство ек. уп. ијек. дјеловодство 

демант 

деловођство и дМовођство'ек. уп. ијек. дје-

ловођство и дјеловођство 

деловођа ек. уп. ијек. дјмовоljа 

деловоткиња ек. уп. ијек. дјеловоткиња 

деложирати, деложйрам, 3. л. мн. деложира-
ју, прил. сад. деложирајући 14.5.1.1.(3). 

дмокруг ек. уп. ијек. дјелокруг 

делом и делом ек. уп. ијек. дијелом и дије-

лом 

делимице ек. уп. ијек. дјелимице 

деломичан ек. уп. ијек. дјеломичан 

деломичност ек. уп. ијек. дјеломичност 

Делос = Дел (В.) 
делоскй= делскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

делотворан ек. уп. ијек. дјелотворан 

делотворност ек. уп. ијек. дјелотворност 

делскй = делоскй (В.) 
делта (грч. слово ~, Ь), -е Ж, ген. мн. делта и 

дёлти 14.1.2.1.Ь. 

делта-метал, дёлта-метала М 12.2.1.а.; 14.1.1. 
делта-зраци, дёлта-зрiiка мн. 11.2.1.(2); 

12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

Дi!лфи, Делфа М мн. 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
делфйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
делфскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Делхи, -иј а М, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

делхйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.3.; 
4.2.а. 

дi!љати ек. уп. ијек. дјi!љати 

дељач ек. уп. ијек. дјељач 

дељеннк ек. уп. ијек. дјељеннк 

дељенйчкй ек. уп. ијек. дјељенйчкй 

дељење ек. уп. ијек. дијељење 

дељив ек. уп. ијек. дјељив 

дељивост ек. уп. ијек. дјељивост 

дi!љкати ек. уп. ијек. дјi!љкати 

дем., скр. деминутив 13.3.1.Ь. 

демагог, -а М, вок. демагоже, мн. демагози, 

демагога, демагозима 11.2.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

демагошкй (не дi!магошкй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3.2. 
демант не него деманти (В.) 
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демантн 

деманти и уоб. деманти (не демант), -ија м, 

инстр. -ијем (не -ом), мн. демантији, демантнја 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
демантовати, -ујём, прип. сад. демантујући 

14.5.1.1.(2). 
демаркација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ми. 

-ије, -нја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
демаркацiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
демаркационii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Дембицки (пољ. Dctbicki), -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Деметар, -тра М, = Деметер, -тра м, (СТЈП 

2: 312-337) 1.2.1.1.а.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Деметер = Деметар (в.) 

Деметра, -ё ж 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
демИжон, -она м, мн. демижони, демижо

на 14.1.1.С. 

демијург (не демиург, демјург), -а М, мн. 

демијурзи, демијурга, демијурзима 5.1.5.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

демилитаризовати, -ујём, прип. сад. деми

литаризујући 14.5.1.1.(2) (и демилитаризира
ти, демилитаризiiрам, 3. n. мн. демилитаризира

ју, прип. сад. демилитаризирајући 14.5.1.1.(3». 
демitсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-нја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
демисионирати, демисионiiрам, 3. n. мн. де

мисионирају, прип. сад. демисионирајући 5.2.3.; 
14.5.1.1.(3). 

демиург не него демијург (в.) 

демјург не него демнјург (в.) 

демобилизацiiја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -нја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
демобилизацiiјСКii = демобилизациоНii (в.) 
демобилизаЦИОНii = демобилизацiiјСКii, -а, 

-о, ге ... ми. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

демократ(а), -ё м, мн. демократи, демократа, 

демократи ма и демократе, демократа, демокра

тама, (СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
демократизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
демократизовати, -ујём, прип. сад. демокра

тизујући 14.5.1.1.(2)(и демократизирати, демо

кратизiiрам, 3. n. мн. демократизирају, прип. сад. 

демократизирајући 14.5.1.1.(3». 
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дентистичкii 

демократичаи, -ч на, -чно, одр. демократич

нн, -а, -о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
демократичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
демократкиња, -ё ж, ген. мн. демократкйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
демонстрант, -а м, мн. демонстранти, де

монстраната 6.3.; 14.1.1.С. 
демонстранткиња, -ё ж, ген. мн. демон

странткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
демонстрАтор, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ора 14.1.1.а. 

демонстрвторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кн 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

демонстрација, -ё ж, дат. -ији, и нстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
демонстраЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
демонстрирати, демонстрирам, 3. n. мн. 

демонстрирају, прип. сад. демонстрирајући 

14.5.1.1.(3). 
демонтёр, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, МН. -и, -ёра 

14.1.1.а. 

деморализовати (се) = деморалисати (се) 

(в.) 

деморалисати (се), -ишём (се), прип. сад. 

деморалишући (се) = деморализовати (се), 

-у јем (се), прип. сад. деморализујући (се) 

14.5.1.1.(2) (и деморализирати (се), деморали
зiiрам (се), 3. n. мн. деморализирају (се), прип. 

сад. деморализирајући (се) 14.5.1.1.(3». 
Демilcтен, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
демпинг не него дампинг (в.) 

денационализовати, -ујём, прип. сад. дена-

ционализујући 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и денациона
лизИрати,денационаЛИЗiiрам,3.n.мн.дена

ционализирају, прип. сад. денационализирајући 

5.2.3.; 14.5.1.1.(3». 
дендн, -иј а М, инстр. -ијем (не -ом), мн. ден

дији, дёндйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
деноминирати, деноминiiрам, 3. n. МИ. дено

минирају, прип. сад. деноминирајући 14.5.1.1.(3). 
дентист(а), -ё м, мн. дентисти, дентйста, 

дентистима 14.1.1.е. 

дентистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 



дентисткиња 

дентисткиња, -е ж, геи. ми. дентисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
деНУНЦilјант, -а м, ми. денунцијанти, денун-

цијаната 5.1.5.; б.3.; 14.1.1.С. 
ден ути ек. уп. ијек. дјенути 

ден ути (се) ек. уп. ијек. дјенути (се) 

денчанй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дењак, -њка м, ми. дёњци, дёњака и дёњко-

ви, дёњкова б.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
део ек. уп. ијек. дио и дијел 

деОба ек. уп. ијек. диОба 

деобнй ек. уп. ијек. диобнй 

деонй ек. уп. ијек. дИонй 

деонйк ек. уп. ијек. дионйк 

деонйк ек. уп. ијек. дионйк 

деоница ек. уп. ијек. дионица 

деоничар ек. уп. ијек. дионичар 

деоничкй ек. уп. ијек. дионичкй 

деонйштво ек. уп. ијек. дионйштво 

депалатализација, -е ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
депалатализовати, -у јем, прип. сад. депа

латизујући 14.5.1.1.(2). 
дешiртман, -ана м, ми. департмани, департ

мана 14.1.1.С. 

депеша и депеша, -е ж, геи. ми. дёпеша и де

ш~ша 14.1.2.1.Ь. 

депеширати, депешйрам, 3. П. ми. депешира
ју, прип. сад. депеширајући 14.5.1.1.(3). 

депигментација, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
депilлатор, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ора 

14.1.1.Ь. 

депилирати, депилйрам, 3. П. ми. депилира
ју, прип. сад. депилирајући 14.5.1.1.(3). 

депласйраност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
депшtcман, -ана м, ми. депласмани, депла

смана 14.1.1.С. 

депо, -оа м, иистр. -оом, ми. депои, депоа 

14.1.1. 
дi!позит, -а м, МН. дёпозити, дёпозйта и депо

зйт, -ита м, МН. депозити, депозита 14.1.1.С. 

депозilтар, -ара м, ВОК. дёпозитару и дёпо

зитаре, иистр. депозитаром и депозитарем, ми. 

депозитари, депозитара 14.1.1. 
дi!позитнй, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

ДерВёнliiiнка 

деполilтизовати, -у јем, прип. сад. деполити

зујући 14.5.1.1.(2) (и деполитизирати, деполи
тизйрам, 3. П. МИ. деполитизирају, прип. сад. де
политизирајући 14.5.1.1.(3». 

депоновати, -уј ем, прип. сад. депонујући 

14.5.1.1.(2) (и депонирати, депонйрам, 3. 
П. МИ. депонирају, прип. сад. депонирајући 

14.5.1.1.(3». 
депортовати, -у јем, прип. сад. депортујући 

14.5.1.1.(2) (и депортирати, депортйрам, 3. 
П. МИ. депортирају, прип. сад. депортирајући 

14.5.1.1.(3». 
депресйван, -вна, -вно, одр. дёпресйвнй, -а, 

-о, геи. МИ. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
депресивац, -вца М, ВОК. дёпресйвче, иистр. 

-ивцем (не -ом), МИ. депресивци, депресйваца, 

депресивцима б.2.1.; 14.1.1.Ь. 

депресија и депрёсија, -е ж, дат. -иј и, иистр. 

-ијом, МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
депримирајуliй, -а, -е, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
депримирајуliе, прип. 14.б. 

депримйран, -а, -о, ОДр. депримйранй, -а, -о, 

геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
депрilмйраност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
депутирац, -рца М, ВОК. дёпутйрче, иистр. 

депутирцем (не -ом), МИ. депутирци, депутй

раца, депутирцима б.2.1.; 14.1.1.Ь. 

дератизовати, -у јем, прип. сад. дератизујући 

14.5.1.1.(2) (и дератизирати, дератизйрам, 3. 
П. МИ. дератизирају, прип. сад. дератизирајући 

14.5.1.1.(3». 
дерач, -ача М, ВОК. дёрачу, иистр. дерачем (не 

-ом), МИ. дерачи, дерача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
дерача, -е ж, геи. МИ. дёрача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дерби, -иј а М, иистр. -ијем (не -ом), МИ. дер

бији, дёрбйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Дервёнта, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
дервёнтскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Дервёнliанин, -а М, МИ. Дервенћани, Дервен

ћiiHa, (становник Дервенте) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 
14.1.1.С. 

Дервёнliанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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дервйш 

дерайш, ~иша м, ВОК. дёрвйшу, инстр. дер

вишем (не -ом), мн. дервиши, дервиша 

14.1.1.Ь. 

дер.вйшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3.2. 
Деренчйн (мађ. Derencsenyi), -ина м, ВОК. Дё

ренчйне 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

Державйн, -ина м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
мрикожа, -е ж и м, ген. мн. дерикожа 

14.L:2.1.b. 
.. ериште, -а и -ета с, зб. дёриштад, дёришта

ди 14.1.3.с. 

дерматИтнс, -а м 14.1.1. 
дерматологија, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Дерматологија ум. Дерматолошко одеље

ње Опште БОлнице 1.2.1.2.4. 
дерматолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дерматолошко-венеролошки = дермато

венеролошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.2.1.d.; 
14.3. 

дерматопластичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 

дерт, -а м, мн. дертови, дертова, тур. 

14.1.1.с. 

десакрализовати, -у јем, прип. сад. 

десакрализујући 14.5.1.1.(2). 
Десанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Десанкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
десант, -а м, мн. десанти, десаната 6.3.; 

14.1.1.с. 

десантнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3.2. 
Де Севр (фр. Deux-Sevres), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
десен = дезен, -ена м, мн. -ени, -ена 14.1.1.с. 
десенitрати = дезенitрати, -енйрам, 3. п. мн. 

-нирају, прип. сад. -ирајући, (Клајн 2009: "gезен, 
gезенuран: боље geceH, geceHupaH (фр. dessin)") 
14.5.1.1.(3). 

десерт (уоб. дезерт), -а м, мн. десерти, дё

серта, (Клајн 2009: "gезерш не него gесерш") 
6.3.; 14.1.1.с. 

десертнй = дезертнй, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

десет, бр. 14.4.1. 
десет пута, прип. 12.3.6.; 14.6. 
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десетомјесечнй 

десетак, индкп. (око 10). 
десетак, -тка м, мн. десеци, десетака, десе

цима, (део прихода који су кметови давали го

сподарима) 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
десетак,-ака, мн. десетаци, десетака, десе-

тацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
десетар, -ара м, ВОК. дёсетару и дёсетаре, ин

стр. десетаром и десетарем, мн. десетари, десе

тара 14.1.1 . 
десетарев =десетаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
десетарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
десетерац, -рца м, инстр. десетерцем (не -ом), 

мн. десетерци, дeceTepiiцa, десетерцима 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

десетерачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

десетери = десетори (В.) 
десетй пут (не пута), прип. 12.3.6.; 14.6. 
десетина и десетина, -е Ж, ген. мн. десетина 

и десетйна 14.1.2.1.Ь. 

десетйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
десетичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
десетка и десетка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
десетлетнй ек. уп. ијек. десетљетнй 

десетлеliе ек. уп. ијек. десетљеliе 

десетљетнй ијек. (ек. десетлетнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
десетљеliе ијек. (ек. десетлеliе), -а м, ген. мн. 

-еМ 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
десетеро = десеторо (В.) 

десетОврстан,-сна,-сно,одр.десетОврснЙ, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
десетогодишњак, -а м, вок. -аче, мн. десе

тогодишњаци, десетогодишњака, десетогоди

шњацима 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
десетогодишњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
десетогодишњица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

десетомесечнй ек. уп. ијек. десетомјесечнй 

десетомјесеЧНii ијек. (ек. десетомесечнй), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.;14.3. 



десетоножац 

десетоножац, -шца м, инстр. десетоношцем 

(не -ом), мн. десетоношци, десетоножаца, десе

тоношцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 14.1.1.Ь. 
десетори и десетери, -е, -а, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.4.3. 
десеторица, -ё ж, вок. -е, инстр. -5м 14.1.2.1. 
десеторка и десеторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
десеторо = десетеро, с јд. индкл., мн. дёсето

ри, -е, -а, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.4.3. 
десетОспратница, -ё ж, инстр. -5м, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

десетоугао, -гла м, мн. десетоуглови, десе-

тоугл5ва 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.С. 
десетоугаонй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
десетоуглй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
десигнирати, десигнйрам, 3. Л. мн. десигни-

рају, прил. сад. десигнирајући 14.5.1.1.(3). 
десiщент не него дисiщент (в.) 

десиденткиња не него дисиденткиња (в.) 

десiщентскй не него дисiщентскй (в.) 

дескриптивност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
деснй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дёсни, десни ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

десница, -е ж, инстр. -5м, ген. мн. дёснйца 

14.1.2.1.Ь. 

десничар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. десничари, десничара 14.1.1.а. 

десничарити, десничарйм, прил. сад. десни

чарећи 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
десничарскй, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
десно, прил. 14.6. 
деснокрйлнй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
десио-лёво ек. уп. ијек. десно-лијево 

десно-лијево ијек. (ек. десно-лёво), ПРИЛ. 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
деснорук, -а, -о, ОДр. десноруки, -а, -5, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
деснорукост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Де СОсир (фр. de Saussure), -а м, инстр. Де Со

сиром 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

десператёр, -ера м, ВОК. дёсператеру, инстр. 

десператером, МН. десператери, десператера 

14.1.1. 

десцендент 

десператёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
десператност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
десперација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
деспотија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
деспотица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -5м, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

деспотовати, -у јем, ПРИЛ. сад. дёспотујући 

14.5.1.1.(2). 
деспотовиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. МН. -йМ 3.2.3.; 14.1.1. 
деспотскй, -а, -5, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
деспотство,-ас,мн.дёспотства,дёспотста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
дестабилизовати, -у јем, ПРИЛ. сад. дестаби

лизујући 14.5.1.1.(2) (и дестабилизирати, де
стабилизирам, 3. Л. МН. дестабилизирају, ПРИЛ. 
сад. дестабилизирајући 14.5.1.1.(3». 

дестилација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дестилацйјскй = дестилационй (в.) 
дестилационй = дестилацйјскй, -а, -5, ген. 

МН. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дестилерија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј5м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дестИлисати, -ишём, ПРИЛ. сад. дестилишући 

= дестиловати, -ујём, ПРИЛ. сад. дестилујући 

14.5.1.1.(2) (и дестилирати, дестилйрам, 3. 
Л. МН. дестилирају, прил. сад. дестилирајући 

14.5.1.1.(3». 
дестимулатйван, -вна, -вно, ОДр. дёстимула

тивни, -а, -5, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дестимулатйвно, ПРИЛ. 14.6. 
дестимулисати, -ишем, ПРИЛ. сад. дести

мулишући 14.5.1.1.(2). 
деструктивац, -вца м, ВОК. дёструктйвче, ин

стр. деструктивцем (не -ом), МН. деструктивци, 

деструктиваца, деструктивцима 6.2.1.; 14.1.1. 
деструктйвно, прил. 14.6. 
деструктивност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
десцендент, -а м, мн. десценденти, десцен

дената, (потомак) 6.3.; 14.1.1.С. 
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десцендентан 

десцендентан,-тна,-тно,одр.десцендент

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
детаљ, -аља М, инстр. детаљем (не -ом), МИ. 

детаљи, детаља 9.1.1.; 14.1.1.Ь. 
детаљан, -љна, -љно, одр. детаљни, -а, -о, 

ген. МИ. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

детаљизација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
детаљисати, -ишём, прил. сад. детаљишући 

14.5.1.1.(2) (и детаљизирати, детаљизирам, З. 
Л. мн. детаљизирају, прил. сад. детаљизирајући 

14.5.1.1.(З». 

детаљист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

детаљистичкй, -а, -о, геи. МИ. -их З.I.3.; 

4.2.а.; 14.З. 

детаљић, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. де

таљићii З.2.З.; 14.1.1.Ь. 

детаљно, ПРИЛ. 14.6. 
детаљност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
детаљчић, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. 

детаљчићii З.I.З.; 14.1.1.Ь. 

детант, -а М, МИ. детанти, детаната, (по

пуштање напетости у међунар. односима) 

14.1.1.С. 

дётао и детао ек. уп. ијек. дјётао и дјетао 

дете ек. уп. ијек. дијете 

детектйв, -ива М, ВОК. дётективе, МИ. детек-

тиви, детектива 14.1.1.С. 

дётелина ек. уп. ијек. дјётелина 

дётелйнскй ек. уп. ијек. дјётелйнскй 

дётелйште ек. уп. ијек. дјётелиште 

детенце и детенце ек. уп. ијек. дјетенце и 

дјетенце 

детерминисаност (и детерминйраност), 

-ости ж, иистр. -ости И -ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

детерминисати, -ишём, ПРИЛ. сад. детер

минишући 14.5.1.1.(2) (и детерминирати, де
терминирам, 3. Л. ми. детерминирају, ПРИЛ. сад. 
детерминирајући 14.5.1.1.(3». 

детерминист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

детеРl,lент, -а М, МН. детерџенти, детерџена

та 6.З.; 14.1.1.С. 

дететов ек. уп. ијек. дјететов 
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дефиниција 

детешце ек. уп. ијек. дјетешце 

детйнскй ек. уп. ијек. дјетйнскй (В. дјетињ

скй) 

детйнство и детинство ек. уп. ијек. дјетйн-

ство и дјетинство 

Детйнци ек. уп. ијек. Дјетйнци 

детињарија ек. уп. ијек. дјетињарија 

детињарити ек. уп. ијек. дјетињарити 

детињаст ек. уп. ијек. дјетињаст 

детињй ек. уп. ијек. дјетињй (В. дјетињскй) 

детињити ек. уп. ијек. дјетињити 

детйњскй ек. уп. ијек. дјетйњскй 

детйњство и детињство ек. уп. ијек. дјетйњ-

ство и дјетињство 

Детйњци ек. уп. ијек. Дјетйњци 

дётлйћ ек. уп. ијек. дјётлйћ 

детронизовати, -ујём, ПРИЛ. сад. детрони-

зујућу 14.5.1.1.(2) (и детронизирати, детрони
зирам, З. Л. МИ. детронизирају, ПРИЛ. сад. детро

низирајући 14.5.1.1.(З». 

деутеријум, -а М, иистр. деутёријумом, МИ. 

деутёријуми, деутёријума (и деутериј, -ија 

М, иистр. деутёријем, МИ. деутёрији, деутёрија) 

5.1.5.; 14.1.1. 
деy-rеријумскй, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.З. 

дефанзивност, -ости, иистр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дефект, -а М, МИ. дефекти, дефеката 6.З.; 

14.1.1.С. 

дефетист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

дефitле, -еа М, МИ. дефилеи, дефилеа, дефи

лее 5.1.6.; 14.1.1.С. 
дефиловати, -ујём, ПРИЛ. сад. дефилујући 

14.5.1.1.(2) (и дефилирати, дефiширам, З. 

Л. МИ. дефилирају, прил. сад. дефилирајући 

14.5.1.1 .(3». 
дефинисати, -ишём, прил. сад. дефинишући 

14.5.1.1.(2). 
дефинитйваи, -вна, -вно, одр. дёфинитивни, 

-а, -о, геи. МН. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.3. 
дефинитивност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дефиниција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 



дефиницйјскй 

дефиницйјскй, -а, -6, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дефицијент, -а М, МН. дефицијенти, дефици

јената б.3.; 14.1.1.С. 

дефицитан, -тна, -тно, одр. дёфицитни, -а, 

-6, ген. МН. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дефицитаран, -рна, -рно, одр. дёфицитарни, 

-а, -6, ген. МН. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дефицитарност, -ости Ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дефлација, -е ж, дат. -ији, ннстр. -иј6м, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дефлацйјскй = дефлационй (В.) 
дефлационй = дефлацйјскй, -а, -6, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
деформисаност, -и ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
деформисати, -ишем 14.5.1.1.(2). 
деформитет, -ета М, МН. деформитети, де

формитета 14.I.I.c. 
дефтердiiр, -ара М, вок. дёфтердару и дёф

тердаре, инстр. дефтердаром и дефтердарем, мн. 

дефтердари, дефтердара 14.1.1. 
дехидратација = дехидрација, -е ж, дат. 

-ији, инстр. -иј6м, МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дехидрација = дехидратација (В.) 
дехидрИрати,дехидрйрам,3.л. МН.дехи

дрирају, прил. сад. дехидрирајући 14.5.1.1.(3). 
деца ек. уп. ијек. дјеца 

децембар, -бра М, инстр. -ом, МН. децембри, 

децембара б.2.1.; 14.1.I.Ь. 

децембарскй, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
деценија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, МИ. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
деценйјскй, -а, -6, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
децентан (уоб. децентан), -тна, -тно, ОДр. де

це\\1ЋЙ, -а, -6, ген. МН. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
децентност, -и ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
децентрализам, -зма М б.I.3.; 14.1.1. 
децентрitлизовати, -у јем, ПРИЛ. сад. децентра

лизујући 14.5.1.1.(2) (и децентрализирати, де
цеитрализйрам, 3. Л. МН. децеитрализирају, ПРИЛ. 
сад. децентрализирајући 14.5.1.1.(3». 

децибел, -а М, ген. МН. Д(щибела 14.1.I.С. 

дивергирати 

децилитар, -тра М, инстр. -ом, МН. децилитри, 

децилитара б.2.1.; 14.1.1.Ь. 

децимала, -е ж, ген. МН. деци мала 14.1.2.1.Ь. 

децимiiлан, -лна, -лио, одр. дёцималнй, -а, 

-6, ген. МН. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
деци метар, -тра М, инстр. -ом, МН. дециметри, 

-тара б.2.1.; 14.1.1.Ь. 

деч(и)јй ек. уп. ијек. дјеч(и)јй 

дечiiк ек. уп. ијек. дјечiiк 

Дечiiни, Дёчана М МН. 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
дечанскй, -а, -6, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
дечачина ек. уп. ијек. дјечачина 

дечачић ек. уп. ијек. дјечачић 

дечiiчкй ек. уп. ијек. дјечiiчкй 

дечаштво ек. уп. ијек. дјечаштво 

дечица ек. уп. ијек. дјечица 

дечко, -а М, МН. дёчки, дечака 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.С. 

дечурлија ек. уп. ијек. дјечурлија 

дечурлйјскй ек. уп. ијек. дјечурлйјскй 

деша ек. уп. ијек. дјеша 

дешин ек. уп. ијек. дјешин 

дешифровати, -у јем, ПРИЛ. сад. дешифрујући 

14.5.1.1.(2) (и дешифрирати, дешифрирам, 3. 
Л. МН. дешифрирају, ПРИЛ. сад. дешифрирајући 

14.5.1.1.(3». 
дешњiiк, -ака М, ВОК. дёшњаче МН. дешња

ци, дешњака, дешњацима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

дешњака, -е ж, дат. -ци, ген. МИ. дёшњака 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дешњакиња, -е ж, геи. МИ. дешњакйња 

8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
дешо ек. уп. ијек. дјешо 

дешов ек. уп. ијек. дјешов 

дешперација не него десперација (В.) 

диархија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј6м, МИ. -ије, 

ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Дивача, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
дивергентан и уоб. дивергентан, -тна, -т но, 

ОДр. дивергентнй и дивергентнй, -а, -6, геи. МИ. 
-их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дивергентност и уоб. дивергентност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

дивергирати, дивергйрам, 3. Л. МН. диверпi
рају, ПРИЛ. сад. дивергирајући 14.5.1.1.(3). 
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диверзант 

диверзант, -а м, мн. диверзанти, диверза

ната 6.З.; 14.1.1.С. 

ди верзаНТЈ(иња, -е ж, ген. мн. диверзантки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
диверзаНТСЈ(Й, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.З. 

диверзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
диверзйјСЈ(Й = диверзионй (в.) 
диверзионй = диверзйјСЈ(Й, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.З.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дивертисмiн, -ана М, мн. дивертисмани, 

дивертисмана, (аранжмани оперских арија) 

14.1.1.С. 

дивНденд, -а М, мн. дивиденди, дивиденада 

6.З.; 14.1.1.с. 

дивиденда и уоб. дивиденда, -е ж, ген. мн. 

дивиденада и дивиденда и дивиденди 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

дивНденднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

дивйзија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
дивИзйјСЈ(Й, -а, -о, ген. мн. -их, (према дивй

зија) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.З. 
дивзионй р. = ДИВИЗИОНСЈ(Й (в.) 

дивизион, -она М, мн. дивизиони, дивизио

на 5.2.3.; 14.1.1.С. 
ДИВИЗИОНСЈ(Й = р. дивзионй, -а, -о, ген. мн. 

-их, (према дивизион) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.З. 
диВЉiЈ(, -ака М, вок. дивљаче, мн. дивља

ци, дивљака, дивљаци ма l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дивљаЈ(а, -е ж, дат. -ци, ген. мн. дивљака, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дивљаЈ(иња, -е ж, ген. мн. дивљакиња = 

дивљаЈ(уша, -е ж, ген. мн. дивљакуша, погрд. 

14.1.2.1.Ь. 

ДИВЉSЈ(уша = ДИВЉSЈ(иња (в.) 

дивљiч, -и Ж, инстр. -и 14.1.2.2. 
дивљiчан, -ч на, -ч но, одр. дивљачни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дивљачити се, дивљачим се, прил. сад. ди

вљачећи се 14.5.1.1.(4). 
дивљiЧЈ(Й, -а, -о, ген. мн. -их З.I.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дивљй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3.3. 
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дИзiч 

Дивљй запад, Дивљег(а) запада 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.; 14.З. 
дивојарац, -рца М, инстр. -јарцем (не -ом), мн. 

дивојарци, дивојараца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
дИвОЈ(оза, -е ж, ген. мн. дивокбза 14.1.2.1.Ь. 

диволеСЈ(а ек. уп. ијек. диволијеСЈ(а 

диволијеСЈ(а ијек. (ек. диволеСЈ(а), -е ж, дат. 

-ци, ген. МН. -ки И -ка 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

дигнути (се) = диliи (се) (в.) 
дидаЈ(ТИЈ(а, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дидаЈ(тичан, -чна, -чно, одр. дидактични, -а, 

-о, ген. мн. -их З.I.2.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.3. 
ДИДSЈ(тичiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. -и, -ара 14.1.1.а. 

дидаЈ(ТИЧЈ(И и дидаЈ(ТИЧНО, ПРИЛ. З.I.2.; 

14.6. 
дидаЈ(ТИЧЈ(Й, -а, -о, ген. МН. -их З.I.З.; 4.2.а.; 

14.З. 

дидаЈ(ТИЧНОСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дидаСЈ(iлије, дидаскалија Ж МН. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

ДИДИТИ, -ија м, инстр. дидитијем, (Клајн 

2009: "DDT боље guguшu, guguшuја; скраће
ницу ООТ (у падежима: ООТ-ја, ООТ-јем итд.) 

треба писати само латиницом, будући да се из

говара по енглеском.") 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
диедар, -дра м, инстр. диедром, МН. диедри, 

диедара 5.1.6.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
диелеЈ(тричан, -ч на, -чно, одр. диелектрич

ни, -а, -о, ген. МН. -их З.I.3.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

диелеЈ(ТРИЧЈ(Й, -а, -о, ген. МН. -их З.I.З.; 

4.2.а.; 14.3. 
дИзајн (уоб. дизајн), -а м 14.1.1. 
дизајнер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, МН. -и, -ера 

14.1.1. 
дизsјнёРЈ(а, -е ж, дат. -КИ (не -ЦИ), ген. МН. -КИ 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дизајнеРСЈ(И, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
дизајнирати, дизајнирам, З. л. МН. дизајни

рају, прил. сад. дизајнирајући 14.5.1.1.(3). 
дiiзати, дижем, ПРИЛ. сад. дижући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(1). 
дИзiЧ, -ача м, ВОК. дизачу, инстр. дизачем (не 

-ом), МН. дизачи, дизача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 

Vlado
Sticky Note
А кам ги дисбаланс одн. дизбаланс?



дИздар 

диздар, -ара м, ВОК. диздару и диздаре, ИН

стр. диздарем и диздаром, мн. диздари, дизда

ра 14.1.1. 
диздарев и диздаров, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
диздаревица и диздаровица, -ё ж, ВОК. -е, 

ген. МН. -и ца 14.1.2.1.а.Ь. 

диздарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
диздарскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
дизел, -а м 14.1.1. 
дизелаш, -аша м, инстр. дизелашем (не -ом), 

мн. дизешiши, дизелаша 14.1.1.Ь. 

Дизелдорф не него Диселдорф (В.) 

дизел-мотор, дизел-мот6ра М, инстр. дизел

мот6ром, мн. дизел-мот6ри, дизел-мот6ра, 

(Клајн 2009: "guзел: guзел моШор. guзел ,орuво 
итд. (необавезна цртица)") 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

дизелскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
дизна, -ё ж, ген. МН. дизни 14.1.2.1.Ь. 

днјабаз, -а М, (минерал) 5.1.5.; 14.1.1. 
дијабетес (не дијабетис), -а М 5.1.5.; 14.1.1. 
дијабетис не него дијабетес (В.) 

дијабетичан, -чна, -чно, одр. дијабетич-

ни, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

дијабетичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. -и, -ара 5.1.5.; 14.1.1. 
дијабетичарскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
дијабетичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
дијаболик, -а м, ВОК. дија60личе, мн. ди

ја60ЛИЦИ, дија60лика, дија60лицима 5.1.5.; 
ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. = днјаболичiр, -а 

М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. дија60лича

ри, дија60личара 5.1.5.; 14.1.1. 
дијаболичан, -чна, -чно, одр. дија60ЛИЧНИ, 

-а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дијаболичiр = дијаболик (В.) 
дијаБОЛИЧКИ, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дијаболнчност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.1.2.2.; 14.1.2.2. 
дијаболо, -а М, МН. дија60ЛИ, дија60ла 5.1.5.; 

14.1.1.с. 

дијашЪктичаи 

дијагн6за, -ё ж, ген. МН. дијагн6за 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

дијагнОСтика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

5.1.5.; 11.1.2.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дијагнОстиковати, -уј ем, прил. сад. 

дијагностикујући 14.5.1.1.(2) (и дијагностици
рати, дијагностицирам, 3. л. МН. дијагностици
рају, прил. сад. дијагностицирајући 14.5.1.1.(3». 

дијагнОстичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. дијагностичари, дијагнОстичара 3.1.3.; 
14.1.1. 

дијагнОстичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дијагнОстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
дијагонала, -ё ж, ген. МН. дијагонала 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијагоналан, -лна, -лно, одр. дијагонални, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дијагоналност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.1.2.2.; 14.1.2.2. 
дијаграм и дијаграм, -а м, МН. -грами, -гра

ма 5.1.5.; 14.1.1.с. 
дијаграмскй и дијаграмскй, -а, -о, ген. МН. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
дијащ\ма, -ё ж, ген. мн. дијадема 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијак, -ака м, ВОК. дијаче, МН. дијаци, дија

ка, дијацима и дијак, -а м, ВОК. дйјаче, МН. дија

ци, дијака, дијацима 5.1.5.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

днјакрИтичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

днјалек(а)т, -кта М, МИ. дијалекти, дијалека

та 6.2.1.; 14.1.1.с. 
дијалекатскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
дијалекталан, -лна, -лно, одр. дйјалектални, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дијалектизам, -зма М, МН. дијалектизми, ди

јалектизама 6.1.3.; 14.1.1.с. 
дијалектика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

дијалектичан, -чна, -ч но, одр. дијалектич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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дијалектичiр 

дијалектичiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. дијалектичар, дијалектичара 3.1.3.; 
14.1.1. 

дијалектичарски, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

дијалектички, -а, -6, ген. МН. дијалектичких 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дијалектичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 14.1.2.2. 
дијалектолог, -а М, ВОК. дијалектоложе, мн. 

дијалектолози,дијалеКТОЛ6га,дијалектолози

ма l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дијалектологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6М 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
дијалектологијски, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дијалектолошки, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
дијализа, -е ж, ген. МН. дијализа 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијализирати, дијализирам, 3. п. мн. ди

јализирају, прип. сад. дијализирајући 5.1.5.; 
14.5.1.1.(3). 

дијалИтички, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

дијалог (не дијалог), -а М, мн. дијалози, ди

јал6га, дијалозима 5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дијалогизовати, -у јем, прип. сад. дијалоги

зујући = дијалогисати, -ишем, прип. сад. дија

логишући 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и дијалогизирати, 
дијалогизирам, 3. п. мн. дијалогизирају, прип. 
сад. дијалогизирајући 14.5.1.1.(3». 

дијаЈЈогисати = дијаЈЈогизовати (В.) 
дијалошки (не дијаЈЈОШКИ), -а, -6, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
дијамант, -а М, мн. дијаманти, дијаманата 

6.3.; 5.1.5.; 14.1.1.с. 
дијамантски, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
днјаметар, -тра М, инстр. -метром, мн. дија

метри, дијаметара 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
дијаметраЈЈан, -лна, -лно, одр. дијаметрал-

ни, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дИјаметраЈЈНО, прип. 5.1.5.; 14.6. 
Дијана, -е ж 1.2.1.1.a.f.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дијашhон, -она М, мн. дијапазони, дијапа-

зона 5.1.5.; 14.1.1.с. 
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дијахронично 

дијапозитив, -а М, ген. мн. дијапозитива 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
дијапројектор, -а М, инстр. -ом, мн. дијапро

јектори, дијапројеКТ6ра 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
дијареја, -е ж, дат. дијареји, (СТЈП 2: 

259-286) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дијаскоп, -а М, ген. мн. дијаСК6па 5.1.5.; 

14.1.1.с. 

дијаскопија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дијаспора, -е ж, ген. мн. дијаСП6ра 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијастаза, -е ж, ген. мн. дијаСПlза 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

дијастола, -е ж, ген. мн. дијаСТ6ла 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

дијатеза, -е ж, ген. мн. дијатеза 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

дијатека, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 5.1.5.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

дијатермија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дијатермйјскй, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дијати не него дисати (В.) 

дијатоника, -е ж, дат. -ци 5.1.5.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

дијатонички, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

дијатонски, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

дијафИЈЈМ, -а м, мн. дијафилмови, дијафил

м6ва 5.1.5.; 14.1.1.с. 
дијафрагма, -е ж, ген. мн. дијафрагми 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијахронија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6М 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

дијахронйјски, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

дијахронијски, прип. 5.1.3.; 5.1.5.; 14.6. 
дијахроничан, -ч на, -чно, одр. дијахронич

ни, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = дија

хронички, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

дијахронички = дијахроничан (В.) 

дијахронички, прип. 3.1.3.; 5.1.5.; 14.6. 
дијахронично, прип. 3.1.3.; 5.1.5.; 14.6. 



дијiчкii 

дијiчкii, -а, -5, ген. мн. -их З.1.З.; 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.З. 

дијел = дио (В.) 

дијелёње не него дијељёње (В.) 

дијелити ијек. (ек. делити), дијелим (ек. дё

лим), прил. сад. дијелёћи, (ек. делёћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

дијелом ијек. (ек. делом), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

дијељёње (не дијелёње) ијек. (ек. дељёње (не 

делёње», -а с, ген. мн. -ёња 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.З. 
дијереза, -ё ж, ген. мн. дијерёза 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијета, -ё ж, ген. мн. дијета 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
дијетiiлан, -лна, -лно, одр. дијетални, -а, -5, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
дијеталац, -лца М, вок. дијеталче, инстр. 

дијеталцем (не -ом), мн. дијеталци, дијеталаца, 

дијеталцима 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь. 
дијеТiiЛНО, прил. 14.6. 
дијете ијек. (ек. дете), дШетета с, вок. дије

те (ек. дёте), зб. дШеца, дШецё ж 2.1.1.; 2.1.2.; 
2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 

дијететика, -ё ж, дат. -ци 5.1.5.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

дијететичан, -чна, -ч но, одр. дијететични, 

-а, -5, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 
дијететичiiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 5.1.5.; 14.1.1. 
дијететскii, -а, -5, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.З. 

дијетнii, -а, -5, ген. мн. -их, (према дијета) 
5.1.5.; 4.2.а.; 14.З. 

дијецеза, -ё ж, ген. мн. дијецеза 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

дијецеЗiiлан, -лна, -лно, одр. дијецезални, -а, 

-5, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дијурна, -ё ж, ген. мн. дијурна 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

дијурннст(а), -ё, мн. -и, -иста, -истим а 5.1.5.; 
14.1.1.е. 

дијурнисткиња, -ё ж, ген. мн. дијурнистки

ња 5.1.5.; 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
дика, -ё ж и м, дат. -ки (не -ци), ВОК. дико, ген. 

мн. -ка 11.З.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

диктатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. -и, 

-5ра 14.1.1. 

димије 

диктафон, -она м, мн. диктафони, диктафо

на и диктафон, -5на М, мн. диктаф5ни, дикта

ф5на 14.1.1.с. 

диктирати, диктирам, з. л. мн. диктирају, 

прил. сад. диктирајући 14.5.1.1.(З). 

дикција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

дикцiiјСКii, -а, -5, ген. мн. -их 5.1.З.; 4.2.а.; 
14.З. 

дикционiiр, -ара м, мн. дикционари, дикцио

нара, (заст. речник, вокабулар) 5.2.3.; 14.1.1. 
дилатација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дилатацијСКii = дilлатационii (В.) 
дilлатационii = дилатацiiјСКii, -а, -5, ген. мн. 

-их 5.1.З.; 5.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

дилбёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.З.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

дилбёрче, -ета с З.1.3.; 14.1.З. 

дitлер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. дилери, 

дилёра 14.1.1. 
дилетант, -а м, мн. дилетанти, дилетаната 

6.З.; 14.1.1.с. 

дилетантitзам, -зма м 6.1.3.; 14.l.1.с. 
дилетанткиња, -ё ж, ген. мн. дилетанткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
дилетантскii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 
дилilжанс, -а м, мн. дилижанси, дилижанаса 

6.З.; 14.1.l.с. = дилижанса (и уоб. дилижiнса), 

-ё ж, ген. мн. дилижанси 14.1.2.1.Ь. 

дилижанса = дилilжанс (В.) 
дilлувијiiлан, -лна, -лно, одр. дилувијални, 

-а, -5, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 
дitлувијум, -а м, инстр. дилувијумом, мн. ди

лувијуми, дилувијума (и дitлувiiј, -ија м, инстр. 

дилувијем, мн. дилувији, дилувйја), (ПМС: "gu
лувuјум и guлувuј") 5.1.5.; 14.1.1. 

дitлувијумскii (и дitлувiiјскii), -а, -5, ген. мн. 
-их 5.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.З. 

димензија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
димензионiiлан, -лна, -лно, одр. димензио

нални, -а, -5, ген. мн. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.3. 
димензионирати, димензи6нирам, з. л. мн. 

димензионирају, прил. сад. димензионирајући 

14.5.1.1.(З). 

димије, димија ж мн. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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димискија 

димискија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Димитар, -тра М, инстр. Димитром 1.2.1.1.a.; 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
димити (се), -йм (се), прип. сад. димећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
ДимИтрије, -а М 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.1. 
димлије, димлйја ж мн. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
димњак, -а М, мн. димњаци, димњака , 

димњацимаll.2.1.(2); 14.1.1.с. 

димњачар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
димњачарёв и димњачаров, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
димњачарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дин, -дина М, (вера, вероисповест) 14.1.1.с. 

дин, -а м, мн. дини, дина, Uединица за меру 

силе) 14.1.1.с. 

дина, -е ж, ген. мн. дина, (пешчани брежу

љак) 14.1.2.1.Ь. 

динамИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
динамизовати, -зу јем, прип. сад. диюiми

зујући 14.5.1.1.(2) (и динамизирати, динами
зйрам, 3. n. мн. динамизирају, прип. сад. дина

мизирајући 14.5.1.1.(3». 
динамика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
динамичан, -ч на, -чно, одр. динамичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
динамичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
динамично, прип. 14.6. 
динамичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Динамо, Динама М 1.2.1.1.1.; 14.1.1. 
дiiиамо, динама М, мн. динами, динама, техн. 

14.1.1.с. 

Динамов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
динамовац, -овца м, ВОК. динамовче, инстр. 

динамовцем (не -ом), мн. динамовци, динамо

ваца 6.2.1.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь. 
дiiиамометар, -тра М, инстр. -ом, мн. динамо

метри, динамометара 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
дiiиамо-машина, динамо-машине ж, ген. мн. 

динамо-машина 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

динамо-мотор, динамо-мот6ра м, инстр. -ом, 

ген. мн. динамо-мот6ра 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 
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дио 

дiiиамо-турбина, динамо-турбине ж, ген. мн. 

динамо-турбина 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

динар, -а м, инстр. -ом, ген. мн. динара и ди

юiра 14.1.1.Ь. 

Динара, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Динарац, -рца м, инстр. Динарцем (не -ом), 

мн. Динарци, Динараца, Динарцима, (становник 

Динаре) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.Ь. 
динарац, -рца м, вок. динарче, инстр. динар-

цем (не -ом), мн. динарци, динараца, динарцима, 

(човек динарске расе) 6.2.1.; 1I.1.1а.(I); 14.1.1.Ь. 
динарйд, -ида М, мн. динарitди, динарitда 

14.1.1.с. 

динариli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
динарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
динарскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према динар) 

4.2.а.; 14.3. 
дilнарскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Дина

ра) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
динарче, -ета с, (дем. од дiiиар) 3.1.3.; 

14.1.3. 
динарчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
династ(а), -е м, мн. династи, династа 

14.1.1.е. 

династија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
династйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
династичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3.2. 
Дингач, -а М инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

дингач, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -ача, 

(вино) 14.1.1.Ь. 

динго, -а М, мн. динги, динга и дингоси, дин

госа 14.1.1.с. 

диносаур(ус), -а м, мн. диносаур(ус)и, дино

саур(ус)а 14.1.1.с. 

диња, -е ж, ген. мн. диња 14.1.2.1.Ь. 

дињар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

дињари, дињара 14.1.1. 
дио и дијел ијек. (ек. део), дијела (ек. дела) м, 

пок. дијелу (ек. делу), мн. дијелови, дијелова (ек. 

делови, делова) 2.1.5.1.; 2.2.2.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 



диоба 

диОба ијек. (ек. деоба), -ё ж, ген. МН. -оба 

2.1.5.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дИобнii ијек. (ек. деобнii), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.5.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Диоген, -а М 1.2.1.1.f.; 5.2.3.; 14.1.1. 
диогёнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.2.3.; 

4.2.а. 

диогёнски, прил. 5.2.3.; 14.6. 
ди6да, -ё ж, ген. мн. диода 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ДиоклецИјiiН, -ана М, вок. Диоклецијане 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.а. 
диоксiiд, -а М, ген. мн. диоксйда 5.2.3.; 

14.1.1.с. 

дионii ијек. (ек. деонА), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.5.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Дионiiз не него Дионiiс (В.) 

Дионiiзије, -а М, дат. -ију, инстр. -иј ем (не -ом) 

1.2.1.1.f.; 14.1.1.Ь. 
дионiiзијевскii и дионИзијевскii = дио

низiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

дионизiiјскii = дионiiзијевскii и дионизи
јевскн (В.) 

дионiiк ијек. (ек. деонАк), -ика М, -ици, -ика, 

-ицима и дИонiiк (ек. деонАк), -йка М, -йци, -йка, 

-ицима 2.1.5.1.; 2.2.2.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Дионiiс (не Дионiiз), -иса М, вок. Дионйсе и 

Дионис, -а М, вок. Дионисе 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
дионица ијек. (ек. деоница), -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 2.1.5.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дионичар ијек. (ек. деоничар), -а М, вок. -у И 

-е, инстр. -ем и -ом, мн. -ри, -ара 2.1.5.1.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.1. 

дионичкii ијек. (ек. деоничкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.5.1.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дионйштво ијек. (ек. деонiiштво), -а с, ген. 

мн. -штва 2.1.5.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
диоптер, -а М, инстр. -ом, мн. -и, -ёра 5.2.3.; 

14.1.1.Ь. 

диоптрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
диоптрика, -ё ж, дат. -ци 5.2.3.; 1l.2.1.(l); 

14.1.2.1. 
диоптричкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
диорама, -ё ж, ген. мн. диорама 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

директан 

ДиОСкури и Диоскури, -ура М мн., митол. 

1.2.1.1.1.ј.; 14.1.1. 
дипл., скр. дипломиран 13.3.1.Ь. 

дипломат(а), -ё М, мн. дипломати, дипло

мата, дипломатима и дипломате, дипломата, 

дипломатама, (СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
дипломатизовати, -ујём, прил. сад. диплома

тизујући 14.5.1.1.(2) (и дипломатизирати, ди
пломатизйрам, 3. л. мн. дипломатизирају, прил. 
сад. дипломатизирајући 14.5.1.1.(3». 

дипломатија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
дипломатика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.l.(l); 

14.1.2.1. 
дипломатисати, -тишём 14.5.1.1.(2) (и ди

пломатизирати, дипломатизйрам, 3. л. мн. ди
пломатизирају, прил. сад. дипломатизирајући 

14.5.1.1.(3». 
дипломатичан, -чна, -чно, одр. дипломатич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дипломати чар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
дипломатичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дипломаткиња, -ё ж, ген. мн. дипломаткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
дипломатскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дипломатски, прил. 14.6. 
дипл6мац, -мца М, вок. дипломче, инстр. 

дипломцем (не -ом), мн. дипломци, диплома

ца, дипломцима 6.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
ДИПЛОМiiранii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дипломирати, дипломйрам, 3. л. мн. дипло

мирају, прил. сад. дипломирајући 14.5.1.1.(3). 
дипломскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
диптих, -а М, мн. диптиси, диптйха, дип

тисима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. = диптихон, -а М, мн. 

диптихони, диптихона 14.1.1.с. 

диптихон = диптих (В.) 

дирек, -а М, мн. диреци, дирёка, дирецима 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
директ, -а М, мн. директи, диреката 6.3.; 

14.1.1.с. 

директан (и уоб. директан), -тна, -тно, одр. 

директни и директнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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директност 

директност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
директор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. -и, 

-ора 14.1.1.а. 

директоријум, -а м, инстр. директоријумом, 

мн. директоријуми, директоријума (и директо

рйј, -иј а м, инстр. директоријем, мн. директори

ји, директорйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
директорка и директорка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
директоркин и директоркин, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
директоровати, -ујём, прип. сад. директо

рујући 14.5.1.1.(2). 
дИректОрство,-ас,мн.дИректОрства,дИ

peKTopCTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
директорчиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -йМ 3.1.3.; 14.1.1. 
дирекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дирекцiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
диречиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 

3.1.2.; 14.1.1.Ь. 
диригент, -а м, мн. диригенти, диригената 

6.3.; 14.1.1.С. 
диригентскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дириговiн, -а, -о, одр. дириговiiнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх (и диригiipiн, -а, -о, одр. диригйрiiнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх) 4.2.а.; 14.3. 
дириговати, -ујём, прип. сад. диригујући 

14.5.1.1.(2) (и диригирати, диригйрам, 3. 
П. мн. диригирају, прип. сад. диригирајући 

14.5.1.1.(3». 
дирижабл, -а м, мн. дирижабли, дирижаба

ла 6.3.; 14.1.1.С. 
дирiiнчити = дирiiнuити, -йм 14.5.1.1.(4). 
дирка, -ё ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. дii:ркй 

11.3.2.h.; 11.2.1.(1); 14.1.2.I.Ь. 
дирљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дирнути (се), дирнём (се) и дирнути (се), 

дйрнём (се) 14.5.1.1.(1). 
дирнуто и дирнуто, прип. 14.6. 
дИсiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. дйсаји, дй

саја 14.1.1.Ь. 

дilcвјнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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дисконтнii 

дисати (р. дихати (не дијати», дишём, прип. 

сад. дишући 4.3.3.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
Диселдорф (не Дitзелдорф, нем. Diisse1dorf), 

Диселдорфа м, (Клајн 2009: ,Дuселgорф, не Ди
зелдорф.") 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

дисitдент (не дecitдeHT), -а м, мн. дисиденти, 

дисидената 6.3.; 14.1.1.С. 
дисиденткиња (не десиденткиња), -ё ж, 

ген. мн. дисиденткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
дисitдентскii (не дecitдeHTcKH), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дисидентство, -а с, мн. дисидентства, диси

дентстава 6.2.2.а.; 10.2.; 14.3. 
дисимишiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дисимилацiiјскii = дИсимилационii (в.) 

дисимилационii = дисимилацiiјСКii, -а, -о, 
ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дисимиловати (се), -ујём (се) 14.5.1.1.(2) (и 
дисимилирати (се), дисимилйрам (се), 3. п. мн. 
дисимилирају (се), прип. сад. дисимилирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
дисјунктiiван, -вна, -вно, одр. дйсјунктйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дисјункција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
диск, -а м, мн. дйскови, дйскова 14.1.1.С. 

дисквалификовати (се) и дисквалифико-

вати (се), -ујём (се) 14.5.1.1.(2). 
дискета, -ё ж, ген. мн. дискета 14.l.2.l.Ь. 

диско (енгп. disco), -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
диско, прид. индкп. 

диско-клуб (енгп. disco club), дйско-клуба м, 
мн. дйско-клубови, дйско-клубова, (Клајн 2009: 
"диско: guско-клуб, guско-рuшам итд. (цртица 

није обавезна)") 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

диско-музика, дйско-музикё ж, дат. дйско

-музици 11.2.1.(1); 12.2.1.a.; 14.1.2.1.Ь. 
Дискоболос, -а м, (кип грчког кипара Ми

рона) 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
дискоболос, -а м, ген. мн. дискооолбса, (ба

цач диска, атлетичар уопште) 14.1.1.С. 

дисконт, -а м, мн. дисконти, дисконта 

14.1.1.С. 

дисконтинуИтет, -ета м, мн. дисконтинуи

тети, дисконтинуитета 14.1.1.С. 

ДИСКОНТНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



дискордантан 

дискордантан (и уоб. дискордiнтан), -тна, 

-тно, одр. дискорд;iнтнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

дискордантно (и уоб. дискордiнтно), прил. 

14.6. 
дискордантност (и уоб. дискордiнтност), 

-ости ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

дискотека, -е ж, дат. -ци, геи. ми. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

дискредитовати, -УЈем, прил. сад. 

дискредитујући 14.5.1.1.(2). 
дискретан, -тна, -тно, одр. дискретнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дискретно, прил. 14.6. 
дискрётност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1; 14.1.2.2. 
дискреција и дискреција, -е ж, дат. -ији, ии

стр. -иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дискреционй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дискриминiтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, 

мн. -и, -ора 14.1.1.а. 

дискриминiторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дискриминација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дискриминацйјскй = дискриминационй 

(В.) 

дискриминационй = дискриминацйјскй, 
-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дискриминисати, -ишем, прил. сад. дискри

минишући 14.5.1.1.(2) (и дискриминирати, 
дискриминйрам, 3. л. мн. дискриминирају, прил. 
сад. дискриминирајући 14.5.1.1.(3)). 

дИскурзЙван,-вна,-вно,одр.дЙскурзИвни, 

-а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дискурзйвно, прил. 14.6. 
дискурс, -а м, ми. дискурси, дискурса 

14.1.1.с. 

дискусија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дйскусионй, -а, -о, ген. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дискус-хернија, дискус-херније ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 12.2.1.а.; 
14.1.2.1. 

дисперзйјскй 

дискутаБЙJIан, -лна, -лно, одр. дискутабйл

ни, -а, -о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дискутабилност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дискУтант, -а м, ми. дискутанти, дискута

ната 6.3.; 14.1.1.с. 
дискУтанткиња, -е ж, ген. мн. дискутанткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
дискутовати, -уј ем, прил. сад. дискутујући 

14.5.1.1.(2). 
ДИСК-1,I0кёј, диск-џокеја м, инстр. диск-џо

кејом, ми. диск-џокеји, диск-џокеја 12.2.1.а.; 

15.1.1.а.; 14.I.I.b. 
дислокација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дислокацйјскй = дислокационй (В.) 
дислокационй = дислокацйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дислоцйрiност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дислоцИрати,дислоцйрам,3.л.мн.дисло

цирају, прил. сад. дислоцирајући 14.5.1.1.(3). 
дисонанца, -е ж, ген. ми. дисонанцй = ди

сонанција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ми. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дисонанција = дисонанца (В.) 
дисонирати, дисонирам, 3. л. мн. дисонира

ју, прил. сад. дисонирајући 14.5.1.1.(3). 
диспанзёр, -ера м, истр. диспанзером, ми. 

диспанзери, диспанзера 14.1.1. 
диспанзёрскй, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
диспаритёт, -ета м, мн. диспаритети, дис

паритета 14.1.1.с. 

диспенза, -е ж, ген. ми. диспензй 14.l.2.l.b. 
диспензација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
диспепсија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
диспептичан, -чна, -чно, одр. диспептични, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дИсперзЙван,-вна,-вно,одр.дИсперзИвнИ, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дисперзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ми. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дисперзйјскй = дисперзионй (В.) 
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дйсперзионй 

днсперзионй = дисперзйјскй, -а, -6, ген. мн. 
-йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

диспечер, -а м, ВОК. -у, ннстр. -ом, мн. -чери, 

-чёра 14.1.1.а. 

диспечерскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дисплеј, -а м, инстр. -ом, мн. дисплеји, дис

плёја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
диспозиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
диспозицйјскй = дйспозициiiнй (в.) 

днспозициiiнй = диспозlщйјскй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

диспонент, -а м, мн. диспоненти, диспоне

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
диспонован, -а, -о, одр. диспонованй, -а, -6, 

ген. мн. -йх (и диспонйран, -а, -о, одр. диспонй

ранй, -а, -6, ген. мн. -йх) 4.2.а.; 14.3. 
диспоновати, -ујём, прил. сад. диспонујући 

14.5.1.1.(2) (и диспонирати, диспонйрам, 3. 
л. мн. диспонирају, прил. сад. диспонирајући 

14.5.1.1.(3». 
диспропорција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
днспропорционалан, -лна, -лно, одр. дис

пропорционалнй, -а, -6, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

диспропорциона.лност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
диспy-rант, -а м, мн. диспутанти, диспута

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
диспутовати, -ујём, прил. сад. диспутујући 

14.5.1.1.(2) (и диспутирати, диспутйрам, 3. 
Л. мн. диспутирају, прил. сад. диспутирајући 

14.5.1.1.(3». 
дистанца (и уоб. дистанца), -ё ж, ген. мн. дис

танца 14.1.2.1.Ь. 

дистанцйјскй = днстанциiiнй (в.) 

днстанционй = дистанцйјскй, -а, -6, ген. мн. 
-их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дистанцирати се, ДИСПlнцйрам се, 3. л. мн. 
дистанцирају се, прил. сад. дистанцирајући се 

14.5.1.1.(3). 
дистингвирати, дистингвирам, 3. л. мн. 

дистингвирају, прил. сад. дистингвирајући 

14.5.1.1.(3). 
дНстинктйван, -вна, -вно, одр. дистинктйв

нй, -а, -6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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дистинкција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
днстих, -а м, мн. дистиси, дистйха, дистиси

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дистонирати, дистонйрам, 3. л. мн. дистони

рају, прил. сад. дистонирајући 14.5.1.1.(3). 
дистоничан, -чна, -ч но, одр. дистоничнй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дистоничар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. дистоничари, дистоничара 14.1.1. 
дистрибуирати, дистрибуйрам, 3. л. мн. 

дистрибуирају, прил. сад. дистрибуирајући 

14.5.1.1.(3). 
дистрибy-rер, -ера м, вок. дистрибутёру, ин

стр. дистрибутером, мн. дистрибутери, дистри

бутера 14.1.1. 
дистрибy-rерскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дистрибутивност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дистрибуција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дистрибуцйјскй = днстрибуционй (в.) 
днстрибуционй = дистрибуцйјскй, -а, -6, 

ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дистрикт, -а м, мн. дистрикти, дистриката 

6.3.; 14.1.1.С. 
дистрофија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дистрОфичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. дистрофичари, дистрофичара, 14.1.1. 
дисхармонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дисхармоничан, -чна, -чно, одр. дисхармо

ничнй, -а, -6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дисхармоничност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дисциплинован, -а, -о, одр. дисциплинова

ни, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дисциплинованiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дисциплиновати (се), -ујём (се), прил. сад. 

дисциплинујући (се) 14.5.1.1.(2). 
дисциплйнскй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дисциплйнски, прил. 14.6. 
дnтирамб, -а м, мн. дитирамби, дитирамба 

6.3.; 14.1.1.С. 



дirrираМПСКii 

дirrираМПСКii и дитирампскii (уоб. ди

тирiмпскii), -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

диliи (се) = дигнути (се), дигнём (се), аор. 

дигнух (се) и дигох (се), прил. прош. дигнув(ши) 

(се) и дигав(ши) (се), прид. рад. дигнуо (се) и ди

гао (се), прид. трп. дигнут 14.5.1.1.(1). 
диференција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
диференцијiЛ, -ала М, диференцијали, ди

ференцијала 5.1.5.; 14.1.1.с. 
дИференцијiлан, -лна, -лно, одр. диферен

цијалнй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

диференцнјација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
днференцiipiн, -а, -о, одр. диференцйранй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
диференцiiраност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
диференцирати, диференцйрам, 3. л. мн. 

диференцира ју, прил. сад. диференцирајући 

14.5.1.1.(3). 
дифозген, -ена м 14.1.1. 
дифтерија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дифтеричан, -ч на, -ч но, одр. дифтеричнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дифтонг, -а м, мн. дифтонзи, дифтонга, диф

тон зима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дифтонгизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дифтонгизовати (се), -ујём (се), прил. сад. 

дифтонгизујући (се) 14.5.1.1.(2) (и дифтонги
зiiрати (се), дифтонгизйрiiм (се), 3. л. МН. диф
тонгизирају (се), прил. сад. дифтонгизирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
дифТОИШКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
дифузија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дихати р. = дисати (В.) 
дичити (се), дичйм (се), прил. сад. дичећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
дишнii и дiiшиii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 

дјевојче 

дјева ијек. (ек. дева), -е Ж, вок. дU)ево, ген. мн. 

дШева, (девојка) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјевер ијек. (ек. девер), -а м, вок. -у И -е, иистр. 

-ом, мн. дU)ёвери, дШёвера и дU)ёверови, дШё

верова 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
дјеверичнаијек.(ек.деверична),-еж,дат·дU)е

верични и дU)еверйчнй, ген. мн. -йна, (деверова 

кћи снахи) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дјеверовати ијек. (ек. деверовати), -у јем, прил. 

сад. дU)евер:ујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
дјеверуша ијек. (ек. деверуша), -ё ж, ген. мн. 

дU)еверуша 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјевин ијек. (ек. девин), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјевица ијек. (ек. девнца), -е Ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. дU)ёвйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјевичанскй ијек. (ек. девнчанскii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.3. 
дјевичанство и дјевичанство ијек. (ек. де

вичанство и девичанство), -а с, мн. -ства, -ста

ва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 14.1.3. 
дјевичин ијек. (ек. девичин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјевичица ијек. (ек. девичица), -е Ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

дјевичкii ијек. (ек. девичкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дјевичност ијек. (ек. девичност), -ости Ж, ии

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

дјевичњак ијек. (ек. деВИЧЊiК), -а м, мн. дШе

вичњiiци, дU)еВИЧЊiiКii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

дјевовати ијек. (ек. девоватн), дU)евујёМ, 

прил. сад. дU)евујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
дјевојачкii ијек. (ек. девојачкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; \О.3.а.; 14.3. 
дјевојаштво ијек. (ек. девојаштво), -а с, 

мн. дU)евојаштва, дU)евојаштiiвii 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; \О.3.а.; 14.1.3. 

дјевојка ијек. (ек. девојка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. дШевојака 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

дјевојче ијек. (ек. девојче), -ета с, з6. дШевој

чад, дU)евојчади 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.3.с. 
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дјевојчетнна 

дјевојчетнна ијек. (ек. девојчетнна), -ё ж, ген. 

мн. дU)евојчетiiна 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цјевојчнн ијек. (ек. девојчнн), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјевојчитн ијек. (ек. девојчити), -им, прип. 

сад. дU)евојчёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
дјевојчнца ијек. (ек. девојчнца), -ё ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

цјевојчицнн ијек. (ек. цевојчнцнн), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјевојчура ијек. (ек. девојчура), -ё ж, ген. мн. 

дU)евојчура 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјевојчурак ијек. (ек. девојчурак), -рка м, 

вок. дU)ёвојчурче, мн. дU)евојчурци, дШевој

чурака, дU)евојчурцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

цјёд ијек. (ек. цед), -а м, мн. дU)ёдови, дШёдо

ва и дU)ёди, дШёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
дјеца ијек. (ек. цеда), -ё м, мн. дШёде, дШёда 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
Дјед(а) Мраз ијек. (ек. Деда Мраз), ДШёда

-Мраза м, дат. ДU)ёда-Мразу и ДШёда Мраза, 

ДШёду Мразу 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
цјёднн (према дјёда) и дједнн (према днје

до) ијек. (ек. деднн и деднн), -а, -о, ген. мн. -их 

(2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дједнна ијек. (ек. деднна), -ё ж, ген. мн. дШё

дина, (аугм. од д(ј)ёд) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дједнна ијек. (ек. деди на), -ё ж, ген. мн. дШё

дина, (баштина) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дједiiискii ијек. (ек. дедйнскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјецйнство ијек. (ек. дедйнство), -ас, мн. дШё

динства, дU)ёдинстава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

дјецнli ијек. (ек. деднli), -а м, вок. -у, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. дU)ёдићii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

дједичин ијек. (ек. дедичнн), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.2.2.; 2.1.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дједо ијек. (ек. дедо) -ё и -а м, вок. дШёдо 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.g. 
дједов ијек. (ек. дедов), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дједов ијек. (ек. дедов), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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дјёловоднiiчкii 

дједовац ијек. (ек. дедовац), -овца м, инстр. 

дШёдовцем (не -ом), мн. дU)ёдовци, дШёдова

ца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
дјецовнна ијек. (ек. дедовнна), -ё ж, ген. мн. 

дU)ёдовина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дједовскй ијек. (ек. цецовскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјејство неуоб. ијек. в. дејство 

дјејствоватн ијек. (ек. дејствоватн), -ујём, 

прип. сад. дU)ёјствујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
дјелатност ијек. (ек. делатност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 

14.1.2.2. 
цјелицба ијек. (ек. целнцба), -ё ж, ген. мн. дШе

лидаба 2.2.2.; 2.1.2.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
дјелилац (не дјелиоц) ијек. (ек. делилац 

(не делноц», -иоца м, вок. дU)елиоче, инстр. 

дU)елиоцем (не -ом) мн. дU)елиоци, дU)елила

ца, дU)елиоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 1I.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

дјелнмнце ијек. (ек. делимнце), прип. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
дјелимичан ијек. (ек. делнмнчан), -чна, 

-чно, одр. дU)елимични, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

цјелнмнчност ијек. (ек. делнмнчност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

дјелноц не него дјелнлац (в.) 

дјелиli ијек. (ек. делнli), -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. дU)iшићи, дU)елићii и дјелiili ијек. (ек. 

делiili), -ића м, инстр. дU)елићем (не -ом), мн. дш 

елићи, дU)елићii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
дјеЛiiште ијек. (ек. целiiште), -ас, ген. мн. дШё

лишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цјёло ијек. (ек. цёло), -а с, ген. мн. дU)ёла 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
дјеловати ијек. (ек. деловати), -у јем, прип. 

сад. дU)ёлујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
дјёловодНii ијек. (ек. дёловоцнii), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјёловодНiiК ијек. (ек. дёловоднiiк), -а м, мн. 

дU)ёловодници, дU)ёловодника, дU)ёловодни

цима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
цјёловоднiiчкii ијек. (ек. дёловоднiiчкii), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 



дјелов(щство 

дјеловодство ијек. (ек. деловодство), -а с, 

МН. -ства, -става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.3. 

дјеловођство и дјеловођство ијек. (ек. дело

вођство и деловођство), -а с, МН. -ства, -става 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
дјеловођа ијек. (ек. деловођа), -е М, ген. мн. 

дU)ёловођа 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
дјеловоткиња ијек. (ек. деловоткиња), -е 

ж, ген. мн. дU)ёловоткйња 2.1.2.; 2.2.2.; 10.2.(2); 
14.1.2.1.Ь. 

дјелокруг ијек. (ек. делокруг), -круга М, мн. 

д(ј)ёлокрузи, д(ј)ёлокруга, д(ј)ёлокрузима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

дјеломичан ијек. (ек. деломичан), -чна, -чно, 

одр. д(ј)еломичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дјеломичност ијек. (ек. деломичност), -ости 

Ж, инстр. -ости И ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

дјеломице ијек. (ек. деломице), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

дјелотворан ијек. (ек. делотворан), -рна, 

-рно, одр. дU)ёлотворнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дјелотворност ијек. (ек. делотворност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

дјељати ијек. (ек. дељати), -ам и -ем, прил. сад. 

д(ј)ёљајући и д(ј)ёљући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(1). 

дјељач ијек. (ек. дељач), -ача М, вок. д(ј)ёља

чу, инстр. дU)ељачем (не -ом), мн. д(ј)ељачи, дш 

ељача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
дјељенйк нјек. (ек. дељенйк), -ика М, вок. д(ј)ё

љенйче, мн. д(ј)ељеници, дU)ељеника, д(ј)е

љеницима 2.1.2.; 2.2.2.; 1\.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дјељенйчкй ијек. (ек. дељенйчкi), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дјељив ијек. (ек. дељив), -а, -о, одр. д(ј)ељивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјељивост ијек. (ек. дељивост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

дјељкати ијек. (ек. дељкати), -ам, прил. сад. 

дU)ёљкајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

дјетйњство 

дјенути ијек. (ек. деиути), -нем 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

дјеиути (се) ијек. (ек. ден ути (се», дШё

нем (се), прил. сад. дU)енући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

дјетао ијек. (ек. детао), -тла М, мн. дU)етло

ви, дU)етлова, зоол. (В. СТЈП 2: 287-311) 2.2.2.; 
2.1.2.; 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 

дјетелина ијек. (ек. детелина), -е ж, ген. мн. 

дU)ётелйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјетелйнскi ијек. (ек. детелiнскi), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјетелiште ијек. (ек. детелiште), -а с, ген. 

мн. дU)ётелйшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
дјетенце и дјетенце ијек. (ек. детенце и де

тен це), дШетенцета и д(ј)етенцета с 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

дјететов ијек. (ек. дететов), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјетешце ијек. (ек. детешце), -ета с 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
дјетннскн ијек. (ек. детннскн) = дјетiњскй 

ијек. (ек. детйњскн) (В.) 

дјетiиство и дјетинство ијек. (ек. детннство 

и детинство) = дјетйњство и дјетињство ијек. 

(ек. детйњство и детињство) (В.) 

Дјетiнци ијек. (ек. Детiнци) = Дјетiњци 
ијек. (ек. Детiњци) (В.) 

дјетињарија ијек. (ек. детињарија), -е ж, 

дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, -йја 2.1.2.; 2.2.2.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

дјетињарити ијек. (ек. детињарити), дШе

тињарйм, прил. сад. дU)етињарећи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

дјетињаст ијек. (ек. детињаст), -а, -о, одр. 

д(ј)етињастй, -а, -5, ген. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

дјетињй ијек. (ек. детињi) = дјетйњскн ијек. 

(ек. детйњскн) (В.) 

дјетињити ијек. (ек. детињити), -йм, прил. 

сад. д(ј)етињећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
дјетйњскй ијек. (ек. детйњскй) = дјетйнскй 

нјек. (ек. детйнскй) = дјетињi ијек. (ек. детињй), 
-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

дјетйњство и дјетињство ијек. (ек. детйњ

ство и детињство) = дјетйнство и дјетинство 
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Дјетйњци 

ијек. (ек. цетйнство и цетинство), -а с, МН. -ства, 

-става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Дјетйњци ијек. (ек. Детйњци), ДU)етињаца = 

Дјетйнци ијек. (ек. Детйнци) ДU)етинаца м мн., 

рел. 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.t.; 6.2.1.; 14.1.1. 
цјетлйl1 ијек. (ек. цетлйl1), -а М, вок. -у, ин

стр. -ем (не -ом), ген. МН. дU)ётлића 2.1.2.: 2.2.2.; 
3.2.3.; 14.1.1. 

цјеца ијек. (ек. деца), -ё ж 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1. 

,цјечак ијек. (ек. дечак), -ака М, вок. дU)ёча

че, МН. дU)ечаци, дU)ечака, дU)ечацима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

дјечачина ијек. (ек. дечачина), -ё ж, ген. мн. 

дU)ечачина 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дјечачиl1 ијек. (ек. дечачиl1), -а М, вок. -у, ин

стр. -ем (не -ом), ген. МН. дU)ечачића 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.1. 

дјечачкй ијек. (ек. дечачкй), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цјечаштво ијек. (ек. цечаштво), -а с, МН. дШе

чаштва, дU)ечаштава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
цјеч(и)јй ијек. (ек. цеч(и)јй), -а, -ё, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дјечица ијек. (ек. дечнца), -ё ж мн. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дјечурлнја ијек. (ек. дечурлнја), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -ија 2.1.2.; 2.2.2.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

дјечурлијскй ијек. (ек. цечурлйјскй), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дјеша ијек. (ек. деша) = дјешо ијек. (ек. де

шо), -ё М, дат. дU)еши, ак. дU)ешу, вок. дU)ёшо, 

инстр. дU)ешом и д(ј)ешо, -а М, дат. дU)ешу, ак. 

дU)еша, вок. дU)ёшо, инстр. дU)ешом, мн. дШе

ше, дU)еша 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.g. 
дјешин ијек. (ек. дешин), -а, -о, ген. мн. -их 

(према дјеша и дјешо, -ё) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

дјешо ијек. (ек. дешо) = дјеша ијек. (ек. деша) 
(В. под дјеша) 

дјешов ијек. (ек. дешов), -а, -о, ген. мн. -их 

(према ,цјешо, -а) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дкг (dkg), скр. декаграм 13.3.1. 
дл (dl), скр. децилитар 13.2.1. 
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цоба 

длiка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. длака 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

длiкав, -а, -о, длакави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
длiкавити, -им, прил. сад. длакавёћи 

14.5.1.1.(4). 
длiкавбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
длiiчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

длачнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
длачурина, -ё ж, ген. мн. длачурина 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

длето ек. уп. ијек. длијето 

длеце ек. уп. ијек. длијеце 

длијето ијек. (ек. цл ето), -а с, ген. мн. длијета 

(ек. длета) 2.2.1.; 2.1.1.; 14.1.3. 
длијеце ијек. (ек. цлеце), -а и -ета с, мн. дли

јеца, длијеца и длијетаца и дљётаца (ек. длеца, 

длеца и длётаца и длётаца) 2.1.1.; 2.1.2.; 14.1.3. 
ДмИтар, -тра м, инстр. Дмитром 1.2.1.1.а.; 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
днёвнйк, -а М, мн. днёвници, днёвника, 

днёвницима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
днёвничар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. днёвничари, днёвничара 14.1.1. 
днёвничарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
днёвничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
днёвно, прил. 14.6. 
дневнополiпичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
Дњепар, -пра М, инстр. Дњёпром 1.2.1.1.h.; 

6.2.1.; 14.1.1. 
Дњестар, -стра М, инстр. Дњёстром 1.2.1.1.h.; 

6.2.1.; 14.1.1. 
ЦО, дола М, лок. долу, мн. д6лови, д6лова 7.1.1.; 

14.1.1.с. 

доајён, -ена М, вок. доајёне, мн. доајени, до

ајена 5.1.5.; 14.1.1.с. 
доајёнскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
доакати не него цохакати (В.) 

цоб, доби ж, инстр. доби, лок. доби, мн. доби, 

дОби 14.1.2.2. 
доба и доба, -а с, ген. мн. доба 14.1.3. 



добављiч 

добављiч, -ача м, ВОК. дОбављачу, инстр. 

добављачем (не -ом), мн. добављачи, добавља

ча 3.1.3.; 14.1.1. 
добављiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дОбар, добра, дОбро, одр. дОбри, -а, -о, ген. мн. 

-их, КОМП. бољи, најбољи 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.3. 
добацивати (се), добацујем (се), прип. сад. 

добацујући (се) 14.5.1.1.(2). 
добацивiч, -ача м, ВОК. добацивачу, инстр. 

добављачем (не -ом), мн. добацивачи, добаци

вача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
добацити (се), дОбацим (се), прид. трп. дОба

чен 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
добивалац (не добиваоц), -аоца м, ВОК. 

добиваоче, инстр. добиваоцем (не -ом), мн. 

добиваоци, добивалаца, добиваоцима 7.2.2.; 
ll.1.1.a.(1); 14.1.1. 

добивати, дОбивам, прип. сад. добивајући и 

дОбијам, прип. сад. добијајући 14.5.1.1.(3). 
добиваоц не него добивала ц (В.) 

добйт, -и Ж, ген. мн. дОбити 14.1.2.2. 
добитак, -тка м, мн. добици, добитака, доби-

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
добити, дОбијем, прид. рад. дОбио, дОбила, 

дОбило 5.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
добйтнйк, -а м, ВОК. добитниче, мн. добитни

ци, дОбитника, дОбитницима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

добитничкй и добйтничкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дОбнй и добнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
добовати и дОбовати, дОбу јем, прип. сад. до-

бујући 14.5.1.1.(2). 
до бога, предn., изр. 12.1.1. 
добога, прип. 12.1.; 14.6. 
добош, -а м, инстр. -ом И -ем, ген. мн. добо

ша 14.1.1. 
добошар, -ара м, ВОК. дОбошару и дОбошаре, 

инстр. добошаром и добошарем, мн. добошари, 

добошара 14.1.1. 
доБОШiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
добош(ч)иli и дОбош(ч)иli, -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. -иМ 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
добошкй и дОбошнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 

добројавати 

добрано, прип. 14.6. 
Добрilла, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
добрица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. до

брица 14.1.2.1.Ь. 

Добричанин, -а, мн. Добричани, Добричана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Добричевиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
добричина, -е ж и м, ген. мн. добричина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

дОбро, прип., комп. боље и боље, најбоље и 

најбоље 14.6. 
добро,-ас, мн.дОбра,добара,(непокретно 

имање, посед; благостање) 6.2.2.а.; 14.1.3. 
добробит, -и ж, ген. мн. дОбробити 14.1.2.2. 
добро вече и добар вече, изр. 

добровољан, -љна, -љно, одр. добровољни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
добровољац, -љца м, ВОК. добровољче, ин

стр. добровољцем (не -ом), мн. добровољци, 

добровољаца, добровољци ма 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

добровољачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

добровољно, прип. 14.6. 
добровОљност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
добровОљчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
добродошао, -шла, -шло, одр. добродошли, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3; 14.3. 
дОбро дошао, изр. 

добродошлица и добродошлица, -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

добродРжеliй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
добродушан, -шна, -шно, одр. добродушни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
добродушје, -а с, ген. мн. добродушја 

14.1.3. 
добродушност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
добрОзвучан,-чна,-ЧНО,одр.добрОзвучнИ, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
доброзвучност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
добројавати, добројавам, прип. сад. добро

јавајући 14.5.1.1.(3). 
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добројати 

добројати = добројити, -йм 14.5.1.1.(4). 
добројити = добројати (В.) 
добро јутро, изр. 

добромислен, -а, -о, одр. добромисленй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
добромислено, прил. 14.6. 
добромисленост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
добронамеран ек. уп. ијек. добронамјеран 

добронамерност ек. уп. ијек. добронамјер

ност 

добронамјеран ијек. (ек. добронамеран), 

-рна, -рно, одр. доброюiмU)ернй, -а, -5, ген. мн. 
-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

добронамјерност ијек. (ек. добронамер

ност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

добростојёћй, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
доброта, -ё ж, ген. МН. доброта 14.1.2.1.Ь. 

добротвор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, МН. 

добротвори, добротв5ра 14.1.1. 
дОбротворан, -рна, -рно, одр. добротв5рнй, 

-а, -5, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
добротворка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дОбротворно, ПРИЛ. 14.6. 
добротворност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
доброћудан, -дна, -дно, одр. доброћуднй, -а, 

-5, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
доброћуднйк, -а м, ВОК. доброћуднйче, мн. 

доброћуднйци,доброћуднйка,доброћуднйци

ма 1I.1.I.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
доБРОћудница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -5м, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

доброћудност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1; 14.1.2.2. 
доброхотан и доброхотан, -тна, -тно, одр. 

доброхотнй, -а, -5, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

доброхотност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
доброчинац, -нца м, ВОК. доброчйнче, ин

стр. доброчинцем (не -ом), МН. доброчинци, 

доброчйнаца, доброчинцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.I.Ь. 
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довИтљивац 

доброчинитељ, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. доброчинитељи, доброчинитёља 14.1.I.Ь. 

доБРОЧИНИТёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
доброчИнство,-ас,мн.доброчИнства,ДО

брочйнстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
ДОбруuа (рум. Dobrogea), -ё ж 1.2.1.l.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
добручкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Добру

џа) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
довађати, Довађам, ПРИЛ. сад. Довађајући, 

(боље доводити (В.» 14.5.1.1.(3). 
Доважати, довiiжам, ПРИЛ. сад. доважајући, 

(боље довозити (В.» 14.5.1.1.(3). 
довдё ек. уп. ијек. довдје 

довдјё ијек. (ек. довде (не Довле», ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

довежен, довежена, довежено не него до-

везен, довезена, довезено (В. довести') 

Довејавати ек. уп. ијек. Довијавати 

Довејати ек. уп. ијек. довијати 

довёк(а) и довёка ек. уп. ијек. довијек(а) 

довести l , доведём, аор. доведох, 2. и 3. Л. јд. 
доведе, МН. доведосмо, доведосте, доведоше; 

ПРИД. рад. довео, довела и довела, довело и до

вело, ПРИД. ТРП. доведен 14.5.1.1.(1). 
довести', Довезём, ПРИД. рад. довезао, дове

зла и довезла, довезло и довезло, ПРИД. ТРП. дове

зен, довезена, довезено (не довежен, довежена, 

Довежено) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
Довечё, ПРИЛ. 12.1.1.; 14.6. 
Довечерати, -ам 14.5.1.1.(3). 
до виђења, изр., (Клајн 2009: "go виђења 

одвојено ... "). 
Довијавати ијек. (ек. Довејавати), Довијавам 

(ек. Довејавам), ПРИЛ. сад. Довијавајући (ек. дове

јавам, довејавајући) 2.1.5.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
довијати се, довйјам се, ПРИЛ. сад. довијају

ћи се 14.5.1.1.(3). 
довијати ијек. (ек. Довејати), -ём 2.1.5.1.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
довијек(а) ијек. (ек. довёк(а», ПРИЛ. 2.1.1.; 

2.2.1.; 12.1.1.; 14.6. 
довитљивац, -йвца м, ВОК. довитљйвче инстр. 

ДОВIпљйвцем (не -ом), МН. довитљйвци, дови

тљиваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 



довИтљивост 

довитљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
довлачити, довлачим, прип. сад. Довлачёћи 

14.5.1.1.(4). 
довлё не него довдё (в.) 

доводити, доводим, прип. сад. доводёћи 

14.5.1.1.(4). 
довозити, довозим, прип. сад. Довозёћи, прнд. 

трп. довожен 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ДОВОЉё, прип. 14.6. 
довољност и довОљност, -ости Ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
до Bpara, предn., и3р. 12.1.1. 
Довратак, -тка м, ми. довраци, Довратака, 

доврацима 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Довратник, -а м, ми. довратници, Довратни

ка, довратницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
довратница, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Доврвети и Доврвети ек. уп. ијек. Доврвјети 

идоврвјети 

Доврвјети и Доврвјети ијек. (ек. Доврвети и 

Доврвети), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Доврети, доврим, 3. N. мн. доврё 14.5.1.1.(4). 
доврх, прип. и предn. 

Довршеи, -а, -о, одр. Довршени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Довршеиост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Довршетак, -тка м, мн. довршеци, Довршё

така, довршецима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 
довршилац (не довршиоц), -оца м, вок. 

довРшиоче, инстр. довРшиоцем (не -ом), мн. до

вРшиоци, довРшилаца, довРшиоцима 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
довршиоц не него довршилац (в.) 

довршити (се), Довршйм (се) 14.5.1.1.(4). 
јЈ.овУћи (се) и довући (се), довучём (се) 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
дога, -ё Ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. д6га 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
догађај (не догођај), -а м, инсТр. -ем (не -ом), 

пок. догађају и догађају, ген. мн. догађаја 14.1.1. 
допiђати се, догађа се, прип. сад. догађајући 

се 14.5.1.1.(3). 

догођај 

догалопИрати,догалопирам,3.n.мн.дога

лопирају 14.5.1.1.(3). 
догамизати, -ижём 14.5.1.1.(2). 
доглёдан, -дна, -дно, одр. доглёдни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
догледати, -ам 14.5.1.1.(3). 
догледати, доглёдам, прип. сад. догледајући 

14.5.1.1.(3). 
догма, -ё ж, ген. мн. догми 14.1.2.1.Ь. 

догматик = догматичар (в.) 
догматичан, -ч на, -ч но, одр. догматичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
догматичар, -а м, вок. -у И -е, инсТр. -ом и -ем, 

мн. догматичари, Догматичара 3.1.3.; 14.1.1. = 

догматик, -а м, вок. догматиче, мн. догматици, 

догматика, догматицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

догматичарски, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

догматички и догматично, прип. 3.1.3.; 
14.6. 

догматички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

догматски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
догматичио = догматички (в.) 

догматичност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
договарати (се), договарам (се), прип. сад. до

говарајући (се) 14.5.1.1.(3). 
договарач, -ача м, вок. Договарачу, инстр. 

договарачем (не -ом), мн. договарачи, догова

рача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
договор, -а м, инсТр. -ом, мн. договори, до

говора 14.1.1.Ь. 

договора н, -рна, -рно, одр. договорнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
договорити (се), договорйм (се) 14.5.1.1.(4). 
договорно, прип. 14.6. 
догодииё, прип., (идуће године) 12.1.1.; 

14.6. 
до годинё, прип., (од годинё до годинё) 

12.1.1.; 14.6. 
догодити се, догодйм се 14.5.1.1.(4). 
догодишњи, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
догодовштина, -ё ж, ген. мн. догод6вштй-

на 14.1.2.1.Ь. 

догођiј не него догађај (в.) 
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догола 

догола, прил. (нпр. свући) 12.1.1.; 14.6. 
до гола прид. (нпр. стигосмо до гола дрве-

та) 12.1.1.; 14.3. 
догоревати ек. уп. ијек. догоријевати 

догорети ек. уп. ијек. догорјети 

догоријевати ијек. (ек. догоревати), догори-

јевам (ек. догорёвам), ПРИЛ. сад. догоријевајући 

(ек. догоревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
догорјети ијек. (ек. догорети), -йм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
доградак, -тка М, МН. дограци, доградака, 

дограцима 6.2.1.; 1О.1.1.Ь.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
дограђивати, дограђујём, прил. сад. догра

ђујући 14.5.1.1.(2). 
догрепсти и догрепсти, догребём 8.1.2.2.; 

14.5.1.1.(1 ). 
догрмети ек. уп. ијек. догрмјети 

догрмјети ијек. (ек. догрмети), ДОГI>МЙМ 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
догртати, догрћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
додавати (се), додајём (се), ПРИЛ. сад. додају

ћи (се) 14.5.1.1.(2). 
додавач, -ача М, ВОК. додавачу, инстр. дода

вачем (не -ом), МН. додавачи, додавача 3.1.3.; 
14.1.1. 

до данас, ПРИЛ. 14.6. 
додатак, -тка М, мн. додаци, додатака, дода

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
додати, додам, МН. додамо и додамо, р. до

дадём, 3. Л. МН. додаду и додаднём, 3. Л. МН. до
дадну 14.5.1.1.(3). 

додекаедар, -дра М, инстр. -ом, МН. додекаё

дри, додекаёдара 6.2.1.; 14.1.1. 
додеканескй, -а, -о, ген. МН. -ЙХ 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

доделити ек. уп. ијек. додијелити 

додељати ек. уп. ијек. додјељати 

додељitвати ек. уп. ијек. додјељitвати 

доденути ек. уп. ијек. додјенути 

додести ек. уп. ијек. додјести 

додети ек. уп. ијек. додјети 

додијавати, додијавам, ПРИЛ. сад. додијава

јући 14.5.1.1.(3). 
додијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
додијелити ијек. (ек. доделити), додијелйм 

(ек. додёлйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
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дозрелбст 

додјељати ијек. (ек. додељати), додШељам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
додјељивати ијек. (ек. додељивати), додШе

љујём, ПРИЛ. сад. додU)ељујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

додјенути ијек. (ек. доденути), -ем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

додјести ијек. (ек. додести), додШенём и 

додШедём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
додјети ијек. (ек.дОдети), додШенём и дод(ј)е-

дём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
до довече, ПРИЛ. 14.6. 
додуше, прил. 12.1.1.; 14.6. 
додуше (нпр. није му стало до душё) 12.1.1.; 

14.1.2.1. 
до ђавола, предл., и3р. 12.1.1. 
дожети, дожањём и дожњем 14.5.1.1.(1). 
доживети ек. уп. ијек. Доживјети 

Доживјети ијек. (ек. доживети), доживйм, 

ПРИД. рад. доживио, Доживјела, Доживјело (ек. 

доживео, доживела, Доживело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

доживљавати, доживљавам, ПРИЛ. сад. до

живљавајући 14.5.1.1.(3). 
доживљај, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

доживљаја 14.1.1. 
дожйвљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дозивати, дозйвам, ПРИЛ. сад. Дозивајући 

14.5.1.1.(3) и р. дозйвљем, ПРИЛ. сад. Дозивљући 
14.5.1.1.(2). 

дозидати, дозйдам 14.5.1.1.(3) и р. дозйђем 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

дозиђивати, дозиђујём, прил. сад. дозиђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
дозлабога, ПРИЛ. 12.1.1.; 14.6. 
дозлогрдити, дозлогрдйм 14.5.1.1.(4). 
дознавати, дознајем, ПРИЛ. сад. дознајући 

14.5.1.1.(2). 
дознака, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

дозначивати, Дозначујем, ПРИЛ. сад. дозна-

чујући 14.5.1.1.(2). 
дозначити, дозначйм 14.5.1.1.(4). 
дозревати ек. уп. ијек. дозријевати 

дозрелост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



дозрео 

дозрео, дозрела, дозрело, одр. дозрели, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
дозрети, Дозрим 14.5.1.1.(4) и дозрем 

14.5.1.1.(1). 
дозријевати ијек. (ек. дозревати), дозрије

вам (ек. дозревам), прил. сад. дозријевајући (ек. 

дозревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
доимати се (не дојимати се), доимам се, 

прил. сад. доимајући се 14.5.1.1.(3) и доимљем 
се, прил. сад. Доимљући се 14.5.1.1.(2). 

доиста, прил. 5.2.2.; 12.1.1.; 14.6. 
дојавити, дојавим 14.5.1.1.(4). 
дојављивати, дојављујем, прил. сад. дојављу-

јући 14.5.1.1.(2). 
дојаВЉИВiiЧ, -ача М, вок. дојављивачу, инстр. 

дојављивачем (не -ом), мн. дојављивачи, доја

вљивача 3.1.3.; 14.1.1. 
дојам, д6јма М, мн. д6јмови, д6јмова 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

дојахати, дојашем 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
дојахивати, дојахујем, прил. сад. дојахују

ћи 14.5.1.1.(2). 
дојенче, -ета с, зб. дојенчад, дојенчiiдИ 3.1.3.; 

14.1.3.с. 

до јесенас, прил. 14.6. 
дojiiљa, -е Ж, ген. мн. -иља и дојиља, -е Ж, ген. 

мн. дојиља 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
дојимати се не него доимати се (В.) 

ЈЈ.Ојити, -им 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
дбјка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. дојки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

дбјкиња, -е Ж, ген. мн. дојкиња 14.1.2.1.Ь. 

дојмити се, дојмим се 14.5.1.1.(4). 
Дојмљив, -а, -о, одр. дојмљиви, -а, -5, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дојмљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
до јутрос и до јутрос, прил. 14.6. 
до јуче(р), прил. 14.6. 
дојучерашњii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Дојчин, -а М, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

докад(а), прил. 14.6. 
до када, изр. 14.6. 
док год, прил. 14.6. 
докiiзiiност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

докторицин 

доказивач, -ача м, вок. Доказивачу, инстр. 

доказивачем (не -ом), мн. доказивачи, докази

вача 3.1.3.; 14.1.1. 
доказнii и Доказнii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
докапиталистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
докачити, -им 14.5.1.1.(4). 
доквалификовати се, -у јем се 14.5.1.1.(2) (и 

доквалифицирати се, доквалифйцирам се, 3. 
л. мн. Доквалифицйрају се 14.5.1.1.(3». 

докинуliе, -а с, ген. мн. Докинућа 14.1.3. 
доклатити се, доклатим се 14.5.1.1.(4). 
докле и докле (не докле н), прил. 

доклен не него докле и докле (В.) 

доколеница ек. уп. ијек. докољеница 

доколенка ек. уп. ијек. докољенка 

Доколичар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. доколичари, Доколичара 3.1.2.; 14.1.1. 
доколичити, -им, прил. сад. Доколичећи 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
докољеница ијек. (ек. доколеница), -е ж, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
докољенка ијек. (ек. Доколенка), -е Ж, дат. -ци, 

ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.21.(1); 14.1.2.1.Ь. 
докон, -а, -о, одр. докони, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
докончавати, докончiiвам, прил. сад. докон

чавајући 14.5.1.1.(3). 
докончати, докончам, мн. докончамо и до

кончамо, докончате и докончате 14.5.1.1.(3). 
докраја, прил., (сасвим) 14.6. 
Докрајчивати, Докрајчујем, прил. сад. до

крајчујући 14.5.1.1.(2). 
Докрiјчити, -им 14.5.1.1.(4). 
доктор, -а м, вок. -е, инстр. -ом, мн. доктори, 

доктора 14.1.1. 
доктора нд (не Докторант), -а М, мн. докто

ранди, ДOKTOpaHiiдa 6.3.; 14.1.1. 
докторандскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
докторант не него докторанд 

докторат, -ата М, мн. Докторати, доктора

та 14.1.1.с. 

докторИрати,докторирам,3.л.мн.докторЙ

рају, прил. сад. Докторйрајући 14.5.1.1.(3). 
доктори цин не него доктори чин (В.) 
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доктори чин 

доктори чин (не доктори цин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
докторка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
докторскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
доктрина, -е ж, ген. мн. доктрина 14.1.2.1.Ь. 

докумен(а)т, -нта м, мн. документи, докуме-

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
Документйран, -рна, -рно, одр. документар

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
документарац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

документарци, документараца 6.2.1.; 14.1.1. 
документарнст(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

Документаристнка, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

Документаристнчкii, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
документарност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
документовјност = Документйрiност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

Документоватн, -уј ем, прил. сад. Документу

јући 14.5.1.1.(2) (и Документирати, документи
рам, 3. Л. мн. документирају, прил. сад. докумен
тирајући 14.5.1.1.(3». 

докуч(љ)ив, -а, -о, одр. Докуч(љ)иви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Докучивати, Докучујем, прил. сад. докучу

јући 14.5.1.1.(2). 
докуч(љ)ивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
докучити, Докучим 14.5.1.1.(4). 
дол = до (в.) 
долазак, -ска м, мн. доласци, долазака, до

ласцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
долакатнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
долактица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

долањскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Д6лац и Долац, -лца м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 14.1.1. 
д6лац, д6(л)ца м, инстр. д6(л)цем (не -ом), мн. 

дО(л)ци, долiiца и долац, д6(л)ца м, инстр. д6(л)

цем (не -ом), мн. д6(л)ци, до(л)аца, (дем. од до, 

дол) 6.2.1.; 14.1.1. 
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домазетство 

доле ек. уп. нјек. доље 

долевак ек. уп. ијек. дољевак 

долевати ек. уп. ијек. долијевати 

долетати ек. уп. ијек. долијетати 

долетети ек. уп. ијек. долетјети 

долетјети ијек. (ек. долетети), долетим, ПРИД. 

рад. долетио, долетјела, долетјело (ек. долетео, 

долетела, долетело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
до летос ек. уп. ијек. до љетос 

доли, везн. (осим, него) 

доливак, -ивка м, мн. доливци, доливака, 

доливцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
доливати ек. и ијек. (в. долијевати) 

долијати, долијам 14.5.1.1.(3). 
долијевати ијек. (ек. долевати), долијевам 

(ек. долевам), ПРИЛ. сад. долијевајући (ек. долева

јући) 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). = доливати, доли

вам, ПрИЛ. сад. Доливајући ек. и ијек. 14.5.1.1.(3). 
Долнјетати ијек. (ек. долетати), долијећем 

(ек. долећем), ПРИЛ. сад. долијећући, (ек. долећу

ћи) 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
долiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
долити, долијем, им пер. долиј, долијмо, до

лијте 14.5.1.1.(2). 
долчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. долчићи, 

долчића и д6чиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. д6-

чићи, д6чића, (дем. од дол и до) 3.1.3.; 14.1.1. 
дољјнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
доље ијек. (ек. доле), ПрИЛ. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
дољевак ијек. (ек. долевак), -евка м, дољёв

ци, дољевака, дољёвцима (ек. долёвци, доле

вака, долёвцима) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дољнн, дољњн не него доњн (в.) 

до љетос ијек. (ек. до летос), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

дом, дома м, лок. дому, МН. домови, домо-

ва 14.1.1.С. 

дома и дома, ПРИЛ. 14.6. 
домазет, -а м, ген. МН. домазета 14.1.1.С. 

домазетовиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. домазетовиliii 3.2.3.; 14.1.1. 
домазетство, -а м, МН. домазетства, домазет

става 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 



Домазлук 

Домазлук, -а М, мн. домазлуци, домазлука, 

домазлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
домало, прил. 14.6. 
до малопрё ек. уп. ијек. до малопријё 

до малопријё (ек. до малопрё), ПРИЛ. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

домАр, -ара М, ВОК. домару и домаре, инстр. 

-аром и -арем, МН. Домари, Домара 14.1.1.а. 

ДомАрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
домiliй, -а, -ё, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
домаliин, -а М, ген. МИ. домаћина 14.1.1.С. 

Домаliинскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
домаliинство, -а с, МН. Домаћинства, дома-

ћинстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
домаliица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, мн. -ица 

14.1.2.1. 
домаliицин не него домаliичин (в.) 

домаliичин (не домаliицин), -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
домаliичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
домахивати, домахујём, ПРИЛ. сад. Домаху

јући 14.5.1.1.(2). 
дом8хнути, домахнём 14.5.1.1.(1). 
д6мац, -мца М, инстр. домцем (не -ом), МН. 

дом ци, домаца, домаца 6.2.1.; 14.1.1. 
Домашiј, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. до

машаја 14.1.1. 
Доментијiн, -ана М, ВОК. Доментијане 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
домесити ек. уп. ијек. Домијесити 

домета к, -тка М, МН. домеци, дометака, до

мецима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дометати, Домећём, ПРИЛ. сад. Домећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
домешати ек. уп. ијек. Домијешати 

Домијесити ијек. (ек. Домесити), Домијесим 

(ек. Домёсим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Домијешати ијек. (ек. Домешати), домије

шам (ек. Домёшам), ПРИЛ. сад. домијешајући (ек. 

Домешајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
домилети ек. уп. ијек. домиљети 

домиљети ијек. (ек. домилети), домилим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Домйнијум, -а М, иистр. Доминијумом, МИ. до

минијуми, доминијума (и Домйнйј, -ија М, ин-

донеклё 

стр. Доминијем, МН. Доминији, Доминија) 5.1.5.; 
14.1.1. 

Доминик, -а М, ВОК. Доминиче 1.2.1.1.а.; 

l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
доминиканац, -нца М, ВОК. доминиканче, 

инстр. доминиланцем (не -ом), МН. домини

канци, доминиканаца, доминиканцима 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

доминикiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), -ки 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Доминикiнскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
доминион, -она М, МН. доминиони, домини

она 5.2.3.; 14.1.1.С. 
доминионскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
доминирати, доминирам, 3. Л. МН. домини

рају, ПРИЛ. сад. Доминирајући 14.5.1.1.(3). 
домицати, домичём 3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
ДомицијiН, -ана М, ВОК. Домицијане 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

домншљат и Домишљат, -а, -о, одр. дом и

шљати и домишљати, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
домишљати (се), домишљам (се), ПРИЛ. сад. 

Домишљајући (се) 14.5.1.1.(3). 
домишљатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
домлети ек. уп. ијек. домљетн 

домљети ијек. (ек. Домлети), домељём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

домор6дац, -роца М, ВОК. домороче, инстр. 

домороцем (не -ом), МН. домороци, доморода

ца, домороци ма 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 14.1.1. 
домоliи се и Домоliи се, домогнём се 

14.5.1.1.(1). 
домунђавати се, домунђавам се, ПРИЛ. сад. 

домунђавајући се 14.5.1.1.(3). 
дон, ИНДКЛ. 

Донатор, -а М, ВОК. -у И -е, иистр. -ом, МН. до

натори, донатора 14.1.1.а. 

донаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дбндё, ПРИЛ. 14.6. 
донедавно, ПРИЛ. 14.6. 
Донеклё, ПРИЛ. 14.6. 
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довести 

довести и довести ве него донети и дони
јети (в.) 

донети ек. уп. ијек. донијети 

Донжуiн, -ана м, мн. Донжуани, донжуана 

14.1.1.С. 

донжуанство, -а с, МН. Донжуанства, донжу

анстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
донијети ијек. (ек. донети), Донесём, ПРИД. 

рад. донио, Донијёла, Донијёло (ек. донео, до

нёла, Донёло), ПРИД. ТРП. донесен, донесена, до

несено (не донешен, донешена, Донешено) и 

Донијет (ек. донёт) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(\). 
Доницёти (итаn. Donizetti), -ија м, инстр. 

-ијем (не -ом) 1.1.1.2.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
дон Јерко, дон Јерка м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Дон Кихот (шп. Don Quijote), -а м 1.2.1.2.2.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Донкихотерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
донкихотскii, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

донкихотство, -а с, МН. донкихотства, дон

кихотстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
донОсилац (не ДовОсиоц), -иоца м, ВОК. доно

сиоче, инстр. доноиоцем (не -ом), МН. доносио

ци, донОСилаца, донОСиоци ма 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

донОсиоц не него донОсилац (в.) 

донОСити, доносйм, прип. сад. Доносёћи 

14.5.1.1.(4). 
Дон Хуан (шп. Don Juan), -ана м 1.2.1.2.2.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
доњй (не дољнй, дољњй), -а, -ё, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3.2. 
Доњй Вакуф, Доњёг(а) Вакуфа м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
доњоградскй, -а, -о, ген. МН. -йх (према До

њи град) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
доњолапачкй, -а, -о, ген. МН. -йх (према До-

њи Лапац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
доонда, прип. 14.6. 
до онда, изр. 12.1.1.; 14.6. 
доондаШЊii, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
допВдљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
допевати ек. уп. ијек. допјевати 

допевати ек. уп. нјек. допијевати 
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допратити 

допеliи и допеliи, допечём 14.5.1.1.(\). 
допијевати ијек. (ек. допевати), допијевам 

(ек. Допёвам), прип. сад. допијевајући (ек. допе

вајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
допiiнг, -а м, МН. допйнзи, допйнга, допйн

зима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
допис, -а м, МН. д6писи, д6пйса и допис, -а 

м, МН. дописи, допйса 14.1.1.С. 

дописати, допйшём l1.1.2.е.; 14.5.1.1.(2). 
дописивати, дописујём, прип. сад. допису

јући 14.5.1.1.(2). 
дописнii и Дописнii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
дописнiiк, -а м, ВОК. д6писнйче, МН. д6пи

снйци, д6писнйка, д6писнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
дописнiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дописнiiштво, -а с, МН. д6писнйштва, д6пи

снйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
допјевати ијек. (ек. допевати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
доплатак, -тка м, МН. доплаци, доплатiiка, 

доплацима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
доплhити, доплатйм, ПРИД. трп. доплаћён 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
доплаliивати, допл8liујём, прип. сад. допла-

ћујући 14.5.1.1.(2). 
доплевити ек. уп. ијек. доплијевити 

доплести и доплести, доплетём 14.5.1.1.(1). 
доплетати, доплећём = Доплитати, допли-

ћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
допливавати, допливавам, прип. сад. допли

вавајући 14.5.1.1.(3). 
допливати, -ам 14.5.1.1.(3). 
доплијевити ијек. (ек. доплевити), доплије

вйм (ек. доплевйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
доплитати = доплетати (в.) 
до подне, прип. (до средине дана, уп. пре 

подне) 14.6. 
доподне, доп6днева с, МН. доп6дневи, доп6-

днёва (време од јутра до пола дана) 14.1.3. 
доподневнii и доподнеВНii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
допола, прип. 12.1.1.; 14.6. 
допратити, -йм, ПРИД. ТРП. допраћен 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 



допраliати 

допраliати, -ам 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
до пред куliу, прил. 14.6. 
до прекјуче(р), прил. 14.6. 
до прекосутра, прил. 14.6. 
допрети ек. уп. ијек. допријети 

допријети ијек. (ек. допрети), допрем, прид. 

рад. допро, допрла, допрло (не допрео, допрела, 

допрело) ек. И ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
допринешен, допринешена, допринешено 

не него допринесен, допрннесена, доприне

сено (В. допринијети) 

допринети ек. уп. ијек. допринијети 

допринијети ијек. (ек. допринети), Доприне

сем, прид. рад. допринио, допринијела, допри

нијело (ек. допринео, допринела, допринело), 

прид.трп.допринесен,допринесена,доприне

сено (не Допринешен, Допринешена, доприне

шено) и допринијет (ек. допринет) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

допринос и допринос, -а М, ген. мн. -Оса 

14.1.1.с. 

допринОСити, доприносйм, прил. сад. допри

носећи 14.5.1.1.(4). 
до пролетос ек. уп. ијек. до прољетос 

до прољетос ијек. (ек. до пролетос), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
Допрхнути, допрхнем 14.5.1.1.(1). 
допунити, -йм 14.5.1.1.(4). 
Допусни и Допусни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Допуст, -а М, мн. д6пусти, д6пуста и Допуст, 

-а М, мн. допусти, допуста 14.1.1.с. 

допустити, допустйм 14.5.1.1.(4). 
допутовати, Допутујем 14.5.1.1.(2). 
допуштати, Допуштам, прил. сад. допушта-

јући 14.5.1.1.(3). 
Допуштење, -а с, ген. МИ. Допуштења 14.1.3. 
дорадити, дорiiдйм, прид. трп. дорађен 

14.5.1.1.(4). 
Дорат, -а М, вок. -е, (име коња) 1.2.1.1.е.; 

14.1.1. 
дорат, -а М, ген. мн. дората, (коњ тамносме

ђе боје) 14.l.l.с. 

дорађивати, дорађујем, прил. сад. дорађују

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
дореliи, доречем и дорекнем 14.5.1.1.(1). 

досетљивост 

Дорliол, -а М, (део Београда) 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

доручак, -ч ка М, МИ. доручци, доручака, до

ручцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
доручковати, -у јем, прил. сад. Доручкујући 

14.5.1.1.(2). 
дОсад(а) = до сада, прил. 
до сада, изр. 12.1.1.; 14.6. 
досадан и досадан, -дна, -дно, одр. дОсаднй и 

дОсаднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
досадити, ДОсiiдйм 14.5.1.1.(4). 
дОСадно, прил. 14.6. 
досађивати, досађујем, прил. сад. досађујући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
д6сег, -а М, мн. д6сези, д6сега, д6сезима и до

сег, -а М, мн. досези, досега, ДОсезима 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

досегнути = досеliи и дЬсеliи, ДОсегнем 

14.5.1.1.(1). 
дЬсежност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дОсезати, ДОсежем, прил. сад. ДОсежући и до

сезати, ДОсежем, прил. сад. досежући = дЬсиза

ти, ДОсижем, прил. сад. ДОсижући и досизати, 

д6сйжем, прил. сад. досижући 14.5.1.1.(2). 
досејавати ек. уп. ијек. досијавати 

дОсејати ек. уп. ијек. дОсијати 

доселење не него досељење (В.) 

досељавати (се), досељавам (се), прил. сад. 

досељавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
досељеНiiК, -и ка М, вок. ДОсељенйче, мн. 

досељеници, досељеника, досељеницима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
досељеница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

досељеНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

досељење (не доселење), -а с, ген. мн. досе-

љења 14.1.3. 
дЬсести ек. уп. ијек. дЬсјести 

дОСетити се ек. уп. ијек. дОсјетити се 

дОСетка ек. уп. ијек. дОсјетка 

досетљив ек. уп. ијек. досјетљив 

досетљивац ек. уп. ијек. досјетљивац 

досетЉiiвка ек. уп. ијек. досјетЉiiвка 

досетљиво ек. уп. ијек. досјетљиво 

досетљивост ек. уп. ијек. досјетљивост 
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дОсеliати се 

дОсеliати се ек. уп. ијек. дОсјеliати се 

досеliи и дОсеliи = досеrнути (В.) 
дОсизати и досiiзати = дОсезати (В.) 

досијавати ијек. (ек. досејавати), досијавам 

(ек. досејавам), прип. сад. досијавајући (ек. досе

јавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
дОсијати ијек. (ек. дОсејати), -ем 2.1.5.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
досије не него дОсје (В.) 

до синоli и до сИноli, прип. 14.6. 
до сутра и до сУтра, прип. 14.6. 
дОсипати, ДОсипам, прип. сад. ДОсипајући 

14.5.1.1.(3) и ДОсипљем, прип. сад. ДОсипљући 
14.5.1.1.(2). 

ДосИтеј, -а м, вок. Доситеју, инстр. Досите

јом и ДосИтеј, -еја м, вок. ДОСитеју, иистр. -ејом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Доситејев и Доситејев, -а, -о, ген. ми. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
ДосИтије, -а м, инстр. Доситијем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
ДосИтијев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
дОсје (не досије), -еа м, мн. досјеи, ген. досјеа, 

ак. досјее, (Клајн 2009: "gocuje, gocujea: боље 
gocje .. . ") 5.2.2.; 14.1.1.с. 

дОсјести ијек. (ек. дОсести), досШеднем 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
дОсјетити се ијек. (ек. дОсетити се), -им се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
дОсјетка ијек. (ек. дОсетка), -е ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -тки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

досјетљив ијек. (ек. досетљив), -а, -о, одр. 

досU)етљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

досјетљивац ијек. (ек. досетљивац), -ивца М, 

вок. -ивче, инстр. -ивцем (не -ом), мн. досU)ет

љивци, досU)етљиваца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

досјетљйвка нјек. (ек. досетљйвка), -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

досјетљиво ијек. (ек. досетљиво), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

досјетљивост ијек. (ек. досетљивост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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дОсљедан 

дОсјеliати се ијек. (ек. дОсеliати се), -ам 

се, прип. сад. ДОсU)ећајући се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

доскакУтати, 

14.5.1.1.(2). 
ДОСКliкућем 3.2.2.а.; 

доскiiтати се, доскйтам се 14.5.1.1.(3) и до
скићем се 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

дОскок, -а м, мн. доскоци, дОскока, доскоци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дОскора = дОскоро прип., (али: до скора ви-

ђења) 12.1.1.; 14.6. 
дОскоро = дОскора (В.) 
доскочити, доскочим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
дОскочица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дОскочйште, -а с, ген. мн. доскочишта 14.1.3. 
доскочљив, -а, -о, одр. доскочљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
доскочљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
досладити, ДОслiiдим 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
дослаljiiвати, дослађујем, прип. сад. досла

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
дОСледан и доследан ек. уп. ијек. дОсљедан 

и дОСљедан 

дОследно ек. уп. ијек. досљедно 

дОследност ек. уп. ијек. дОсљедност 

дОслован и дОслован, -вна, -вно, одр. до-

словни и дословни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

6.2.3.; 14.3. 
дОСловно и дОСловно = дословце, прип. 

14.6. 
дОсловност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дословце = дОСловно и дословно (В.) 

дослуliiiвати, дослућујем, прип. сад. дослу

ћујући 14.5.1.1.(2). 
дОслух, -а м, мн. д6слуси, ДОслуха, ДОслу

сима, (Клајн 2009: "бити у дослуху с неким 
(gослук само ако се употребљава у првобит

ном значењу йрuјашељсшво (од турског gосш, 

пријатељ).") 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дОСљедан и дОСљедан ијек. (ек. дОСледан и 

дОСледан), -дна, -дно, одр. досљедни и досљед

ни (ек. доследни и доследни), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



дОСљедно 

дОСљедно ијек. (ек. доследно), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

досљедност ијек. (ек. доследност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

доспевати ек. уп. ијек. доспијевати 

ДОспелост ек. уп. ијек. дОспјелост 

дОСпео ек. уп. ијек. доспно 

дОСпети ек. уп. ијек. дОСпјети 

доспеliе ек. уп. нјек. доспијеliе 

ДОспешан ек. уп. ијек. дОспјешан 

доспијевати ијек. (ек. доспевати), д6спије-

вам (ек. д6спевам), прип. сад. доспијевајући (ек. 

доспевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
доспијеliе ијек. (ек. доспеliе), -а с, ген. мн. до

спијећii (ек. доспећii) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
дОспио (недОспјео) ијек. (ек. дОСпео), досп(ј)е

ла, досп(ј)ело, одр. досп(ј)елй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
ДОспјелост ијек. (ек. ДОспелост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.2.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

ДОспјео не него ДОспио (В.) 

доспјети ијек. (ек. доспети), досп(ј)ем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

достављач, -ача М, вок. Достављачу, инстр. 

достављачем (не -ом), мн. достављачи, доста

вљача 3.1.3.; 14.1.1. 
достављачица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
достигнути 

14.5.1.1.(1). 
Достиliи, д6стигнем 

достигнуliе, -а с, ген. мн. Достигнућii 3.2.3.; 
14.1.3. 

достiiжаи и достижаи, -жна, -жно, одр. до

стйжнй И д6стижнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

достизати, д6стижем 14.5.1.1.(2). 
дОстиliи = достигиути (В.) 
дОСтојан, -јна, -јно, одр. д6стојнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
достојанствен, -а, -о, одр. Достојанственй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
достојанствеНiiК, -а М, вок. Достојанственй

че, МН. достојанственйци, Достојанственйка, до

стојанственйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

дотлё 

Достојанственiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

достојанствено, прип. 14.6. 
достојанственост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
"'OCTOjHiiK, -а М, вок. д6стојнйче, мн. д6стој

нйци, д6стојнйка, д6стојнйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
дОСтојно и достојно, прип. 14.6. 
дОСтојност и достојност, -ости Ж, и нстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дОСтупан и доступан, -п на, -пио, одр. д6-

ступий и доступий, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

дОСтупно и доступно, прип. 14.6. 
доступност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
досудити, досудйм 14.5.1.1.(4). 
досуђивати, досуђујем, прип. сад. досуђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
досути, ДОспем 14.5.1.1.(1). 
дотад(а) = до т1Ща, прип. 14.6. 
до тада, изр. 

дотадашњii и дотадашњii, -а, -е, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
дотакнути = Дотаliи и дотаliи, дотакнем 

14.5.1.1.(1). 
дотаљигати, -ам 14.5.1.1.(3). 
до тамо боље него дотамо, прип. 14.6. 
дотаliи и дотаliи = дотакнути (В.) 
дотеглити, -йм 14.5.1.1.(4). 
дотежалост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Дотеliи и дотеliи, дотечем и дотекнём 

l1.1.1.(2); 14.5.1.1.(1). 
дотицај, -а М, инстр. -ем (ие -ом), ген. мн. до

тицаја 14.1.1. 
д6тичан, -ч на, -чно, одр. дОтичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дОтицати·, дОтичём, прип. сад. д6тичу

ћи, (према тећи) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 11.1.1.(2); 
14.5.1.1.(1). 

дотицати1, дотичем, прип. сад. Дотичући, 

(према такнути) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 11.1.1.(2); 
14.5.1.1.(1). 

дотлё и д6тлё, прип. 14.6. 
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доток 

доток, -а м, ми. дотоци, дотока, дОтоцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
ДОТОЧИТИ, доточйм 14.5.1.1.(4). 
дотуliи и дотуliи, дотучём 11.1.1.(2); 

14.5.1.1.(1). 
д6liи и доliи, дођём, прип. прош. дошао, -шла, 

-шло, аор. д6ђох, фут. д6ћи ћу, доћи ћу 3.3.2.а.; 

12.3.8.; 14.5.1.1.(2). 
Доушиiiк, -а м, вок. Доушнйче, ми. доу

шнйци, доушнйка, доушнйцима 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

Доушнiiчкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

дохађати не него доходити (в.) 

дохакати (не доакати), -ам 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
ДохвАт, -а м, пок. Дохвату и Дохвату, ми. до-

хвати, дохвата и дохват, -а м, геи. ми. дохвата 

14.1.1. 
дохватати = дохваliати, -ам 14.5.1.1.(3). 
дохватити, дохватйм 14.5.1.1.(4). 
дохватљив, -а, -о, одр. дохватљивй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дохватљивбст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дохваliати = дохватати (в.) 
доходак, -тка м, ми. дохоци, доходака, до

хоцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 1O.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

доходити (не дох8ђати), доходйм 14.5.1.1.(4). 
дохођёње и дохођёње, -а с, геи. ми. -ёња 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
дохрамати, дохрамам 14.5.1.1.(3) и дохра

мљем 14.5.1.1.(2). 
дохраиити, дохранйм 14.5.1.1.(4). 
дохрањивати, дохрањујём, прип. сад. дохра-

њујући 14.5.1.1.(2). 
доцвасти и доцвасти, доцватём 14.5.1.1.(1). 
доцветати ек. уп. ијек. доцвјетати 

доцвјетати ијек. (ек. Доцветати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

доцент, -а м, ми. доценти, доцената 6.3.; 
14.1.1.С. 

доцеиткиња, -е ж, геи. ми. доценткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
доцеИТСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
доцкан, прип. (касно) 14.6. 
доциити, -йм, (каснити) 14.5.1.1.(4). 
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д6шљо 

дочараватн, дочаравам, прип. сад. дочарава

јући 14.5.1.1.(3). 
дочарати, дочарам, аор. дочарах, 2. и 3. П. јд. 

дочара и дочара 14.5.1.1.(3). 
дочек, -а м, ми., дочеци, дочёка, дочецима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
дочекати, -ам 14.5.1.1.(3). 
дочекивалац (не дочекиваоц), -аоца м, 

ВОК. -аоче, иистр. -аоцем (не -ом), ми. дочеки

ваоци, дочекивалаца, дочекиваоцима; 7.2.2.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 

дочекиваоц не него дочекивалац (в.) 

дочекивати, дочекујём, прип. сад. дочеку

јући 14.5.1.1.(2). 
дочекљив, -а, -о, одр. дочекљивй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дочепати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
дочитавати, дочитiiвам, прип. сад. дочита

вајући 14.5.1.1.(3). 
дочirrати, -ам 14.5.1.1.(3). 
д6чиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), геИ.2 ми. д6-

чйћii (дем. од до) 3.1.3.; 14.1.1. 
Дочувати, дочувам 14.5.1.1.(3). 
Дочути, дочујём 14.5.1.1.(2). 
дошанути не него дошапнути (в.) 

дошапиути (не дошаиути), дошапнём 

14.5.1.1.(1). 
дошетати (се), дошётам (се) 14.5.1.1.(2) и до

шећем (се), импер. дошётај и дошећи 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
дошити, дошијём 14.5.1.1.(2). 
дошишати, дошйшам 14.5.1.1.(3). 
д6шља = д6шљо, -ё м, дат. д6шљи, ак. д6-

шљу, ВОК. дошљо, иистр. д6шљом, ми. д6шље, 

д6шљй и д6шљо, -а м, дат. д6шљу, ак. д6шља, 

ВОК. дошљо, иистр. д6шљом, ми. д6шље, д6шљй 

14.1.1.g. 
дошљiк, -ака м, ВОК. дошљаче, ми. дошља

ци, дошљака, дошљацима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 
дошљакиња, -ё ж, геи. ми. дошљакйња 

14.1.2.1.Ь. 
дошљАчкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дошљаштво, -а м, ми. дошљаштва, дошља

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
д6шљо = д6шља (в.) 



др 

др, скр. доктор 13.2.1.Ь. 

др., скраћеница за другii, друго 13.2.1.а. 

драга, -е ж, дат. дрази, ген. мн. драга, (доли-

на, увала) 1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
драга, -е ж, дат. драгој, ген. мн. -ги, (драгана, 

девојка) 14.1.2.1.Ь 

Драга, -е ж, дат. Драгој, 1.2.1.1.а. 

Драган, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Драгачевац, -евца М, инстр. -евцем (не -ом), 

мн. Драпiчевци, Драпiчеваца (становник Дра

гачева) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Драгачёвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки (не -ци), (становница Драгачева) 1.2.1.1.d.; 
1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Драгачево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
драгачевскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

драги н, -а, -о, ген. мн. -их, (према драга) 

4.2.а.; 14.3. 
Драги н, -а, -о, ген. мн. -их, (према Драга, -е 

ж) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Драгин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Драго, -е 

М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Драгица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

Дрirицин не него Драгичин (в.) 

Драги чин (не Драгицин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
драго, прип., комп. драже, најдраже 14.6. 
Драго, -а М, дат. Драгу, ак. Драга, ВОК. Драго, 

инстр. Драгом и Драго, -е М, дат. Драги, ак. Дра

гу, ВОК. Драго, инстр. Драгом 14.1.1.g. 
Драгов, -а, -о, ген. МН. -их, (према Драго, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Дрirослав=ДpiгocaB,-aм 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Дрirослављев = Драгосављев, -а, -о, ген. 

МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
драгост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
драгоцен ек. уп. ијек. драгоцјен 

драгоценост ек. уп. ијек. драгоцјеност 

драгоцјен ијек. (ек. драгоцен), -а, -о, одр. дра-

гоцU)ени, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

драгоцјеност ијек. (ек. драгiщеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

драматург 

Дрirочај, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 
14.1.1.Ь. 

драгстор (не дpiкCTOp), -а М, инстр. -ом, МН. 

драгстори, драгстора 8.1.3.2.3.; 14.1.1. 
драгуљ, -уља М, инстр. драгуљем (не -ом), МН. 

драгуљи, драгуља 14.1.1. 
драгуљар, -ара М, ВОК. драгуљару и драгуља

ре, инстр. драгуљарем и драгуљаром, МН. драгу

љари, драгуљара 14.1.1. 
драгуљарница, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

драгуљарСКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
драгуљарство, -а с 14.1.3. 
дражеја, -еје ж, ген. МН. дражеја, (СТЈП 2: 

259-286) 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
Драк6нови закони, Драк6нових закона м 

МН. 1.2.2.1.; 1.2.1.1ј.; 14.1.1.С. 
драКОНСКii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
драконскё м(ј)ёре, драконских мШера ж 

1.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
дpiкCTOP не него драгстор (в.) 

драматизовати, -у јем, прип. сад. драмати

зујући 14.5.1.1.(2) (и драматизирати, драма
тизирам, 3. n. МН. драматизирају, прип. сад. дра
матизирајући 14.5.1.1.(3)). 

драматик = драматичар (в.) 
драматика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
драматичан, -ч на, -ч но, ОДр. драматични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
драматичiр, -а М, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и 

-ем, МН. драматичари, драматичара 3.1.3.; 14.1.1. 
= драматик, -а М, ВОК. драматиче, МИ. драма
тици, драматика, драматицима 1l.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
драматичарев = драматичаров, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
драматичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 3.1.2.; 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
драматичарскii, -а, -о, ген. МИ. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
драматично, прип. 3.1.2.; 14.6. 
драматичност, -ости ж, инстр. -ости и>ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
драматург, -а М, ВОК. драматурже, МН. дра

матурзи, драматурга, драматурзима 11.1Ј .а.( 1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 
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драматургија 

драматургија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
драматуршкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
драстичан, -ч на, -ч но, одр. драстични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
драстичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дрима, -ё ж, ген. мн. драхми и дpaxiiмa 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
дрiч, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. драчи, дра

ча 14.1.1.Ь. 

дрiча, -ё ж, ген. мн. драча 14.1.2.1.Ь. 

дрiчав, -а, -о, одр. драчави, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према дрiч и дрiча) 4.2.а.; 14.3. 
дрiчкii, -а, -о, ген. мн. драчких, (према Драч) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Дрввр, -ара м, ВОК. Дрвару и Дрваре, инстр. 

Дрваром и Дрварем 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
дрввр, -ара м, ВОК. дрвару и дрваре, инстр. 

дрваром и дрварем, мн. дрвари, дрвара 14.1.1. 
дрварија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дрВiрНiiК, -а м, мн. дрварници, дрварника, 

дрварницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрвен и дрвен, -а, -о, одр. дрвени и дрвени, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дрвењвк, -ака м, мн. дрвењаци, дрвењака, 

дрвењацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрвљаНiiК, -ика м, мн. дрвљаници, дрвља

ника, дрвљаницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
дрвље, -а с 14.1.3. 
дрвноиндустријскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
дрво, дрвета и дрва с, мн. дрва, дРва, дрвима 

(посечена) и дрвета, дрвета, дрветима (стабла), 

з6. дрвёће, дРвёћа 14.1.З. 

дрводеља ек. уп. нјек. дрводјеља 

дрводељац ек. уп. ијек. дрводјељац 

дрводељин ек. уп. ијек. дрводјељин 

дрводеЉСКii ек. уп. ијек. дрводјеЉСКii 

дрводељство ек. уп. ијек. дрводјељство 

дрводељчев ек. уп. ијек. дрводјељчев 

дрводјеља нјек. (ек. дрводеља), -ё м, ген. мн. 

дрводШёља 2.1.2.; 2.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
дрводјељац ијек. (ек. дрводељац), -ёљца м, 

вок. дрводU)ёљче, ннстр. дрводШёљцем (не -ом), 
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дребанк 

мн. дрводU)ёљци, дрводШељаца 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 

дрводјељин ијек. (ек. дрводељин), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
дрводјеЉСКii ијек. (ек. дрводељскй), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.З. 
дрводјељство ијек. (ек. дрводељство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
дрводјељчев ијек. (ек. дрводељчев), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; З.l.2.; 4.2.а.; 14.З. 
дрвопрерада, -ё ж 14.1.2.1. 
дрвопрерађивiч, -ача м, вок. дрвопрера

ђивачу, инстр. дрвопрерађивачем (не -ом), мн. 

дрвопрерађивачи, дрвопрерађивача З.1.3.; 

14.1.1. 
дрвопрерађивiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дрворед, -а м, ген. мн. дрворёда 14.1.1.с. 

дрворез, -а м, ген. мн. дрворёза 14.1.1.с. 

дрворезац, -сца м, вок. дрворёшче, инстр. 

дрворесцем (не -ом), мн. дрворесци, дрворёза

ца, дрворесцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.1. 
дрворезiч, -ача м, вок. дрворезачу, инстр. 

дрворезачем (не -ом), мн. дрворезачи, дрворе

зача З.l.3.; 14.1.1. 
дрворезачкii и дрворезiчкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дрворезбiр, -ара м, вок. дрворезбару и дрво

резбаре, инстр. дрворезбаром и дрворезбарем, 

мн. дрворезбари, дрворезбара 14.1.1. 
дрворезбiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.З.2. 

дрворезбарство, -а с 14.1.3. 
дрвОсеча ек. уп. ијек. дрвОсјеча 

дрвОсјеча ијек. (ек. дрвОсеча), -ё м, ген. мн. 

дрвосU)ёча 2.1.2.; 2.2.2.; З.l.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дрвоточан, -ч на, -ч но, одр. дрвоточни, -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

дрвоточац, -чца м, мн. дрвоточци, дрвото

чiiца 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрвоточина, -ё ж, ген. мн. дрвОточина 

14.1.2.1.Ь. 

Щ1вце, -а и -ета С, мн. дРвца, дрваца и др

ваца 14.1.З. 

дребанк, -а м, дребанци, дребанака, дребан

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 



древан 

древан, -вна, -вно, одр. дрёвни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
древност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дреждати, -им 14.5.1.1.(4). 
дрезга, -е ж, дат. -ги, ген. мн. дрёзга 11.3.2.ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

дрезина = дресина (В.) 
дрека, -е ж, дат. -ци, ген. мн. дрёка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

дрека ва Ц и дрекавац, -авца м, вок. -авче, 

инстр. -авцем (не -ом), мн. -авци, -аваца 6.2.1.; 
14.1.1. 

дремавац ек. уп. ијек. дријемавац 

дремавица ек. уп. ијек. дријемавица 

дрема к ек. уп. ијек. дријемак 

дремалац ек. уп. ијек. дријемалац 

дремалица ек. уп. ијек. дријемалица 

дрема ло ек. уп. ијек. дријемало 

дремаоц не него дремалац (В. дријемалац) 

и дремавац (В. дријемавац) 

дремати ек. уп. ијек. дријемати 

дремеж ек. уп. ијек. дријемеж 

дремежљив, -а, -о, одр. дремежљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их ек. и ијек. 4.2.а.; 14.3. 
дремка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. дрёмки ек. и 

ијек. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дремкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
дремљив, -а, -о, одр. дремљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
дремљивац, -ивца м, вок. дремљивче, инстр. 

-ивцем (не -ом), мн. дремљивци, дремљиваца ек. 

и ијек. 6.2.1.; lI.1.1.а.(1); 14.1.1. 
дремљивица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица ек. И ијек. 14.l.2.l.b. 
дремљивко и дремљйвко, -а м, мн. -вци, 

дремљивака ек. И ијек. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
дремљивост, -ости ж, инстр., -ости И -ошћу 

ек. и ијек. 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дремнути, -ем 14.5.1.1.(1). 
дремован, -вна, -ВНО, одр. дрёмовни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дремовност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дремуц(к)ати, -ам, прип. сад. дремуц(к)ајући 

ек. И ијек. 14.5.1.1.(3). 

држiвнйк 

дрен, дрёна м, пок. дрену, мн. дренови, дре

нова 14.1.1.с. 

дрениli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. дрени

ћи, дрёнићii 14.1.1.Ь. 

дренов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Дреновац, -овца м, вок. Дреновче, инстр. 

Дреновцем (не -ом) 1.2.1.1.а.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
дреновац, -овца м, инстр. дреновцем (не -ом), 

мн. дреновци, дреноваца, (дренов штап) 6.2.1.; 
14.1.1. 

дреновача, -е ж, ген. мн. дреновача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

дреновачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Дре

новац) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
дреновина, -е ж, ген. мн. дреновина 

14.1.2.1.Ь. 

Дреновчанин, -а м, мн. Дреновчани, Дре

новчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Дренопољац, -ољца м, инстр. Дренопољ

цем (не -ом), мн. Дренопољци, Дренопољаца 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Дренопоље, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Дренопољка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
дрењАк, -ака м, мн. дрењаци, дрењака, дре-

њацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрењак ек. уп. ијек. дријењак 

дрење ек. уп. ијек. дријење 

дрењина, -е ж, ген. мн. дрёњина 14.1.2.1.Ь. 

дресина = дрезина, -ё ж, ген. мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

дречав, -а, -о, одр. дрёчави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дречаво, прип. 14.6. 
дречавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дречати, -им 14.5.1.1.(4). 
држављанин и држављанин, -а м, мн. -ан и, 

-ана 14.1.1.с. 

држављiнка и држављiнка, -е ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.l.2.l.b. 
држављiнство и држављiнство, -а с, мн. 

-ства, -става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
држiвнйк, -а м, вок. државниче, мн. држав

ници, државника, државнйцима lI.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

237 



држiВНЙЧКй 

држiвнйчкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

држiвнопрiвнй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према 

државно право) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
држiвнопрiвно, прип. 14.6. 
државност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
државотворан, -рна, -рно, ОДр. државотвор

нй и државОтворнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

државотв6рац, -рца м, ВОК. државотворче, 

иистр. државотв6рцем (не -ом), ми. државотв6р

ци, државотвораца, државотв6рцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

државотворно и државотворно, прип. 

14.6. 
државотв6рност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
држак, -шка м, ми. д}ЈШЦИ, држака, дршци

ма 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
држалац (не држаоц), -аоца м, вок. држаоче, 

иистр. држаоцем (не -ом), ми. дРжаоци, дРжала

ца, дРжаоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь. 
држаља, -ё ж, геи. ми. држаља 14.1.2.1.Ь. = 

држаље, -а с, геи. ми. држаља 14.1.3. 
држаље = држаља (в.) 
држаљнца, -ё ж, иистр. -ом, геи. ми. држа

љйца 14.1.2.1.Ь. 

држiљка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. дРжаљкй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
држаоц не него држалац (в.) 

држiч, -ача м, иистр. држачем (не -ом), ми. 

држачи, држача 3.1.3.; 14.1.1. 
дрзак, дрска и дРска, дрско и дрско, ОДр. 

дрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.2.; 
14.3. 

дрзнйк, -а м, ВОК. дрзнйче, ми. дрзнйци, дрз

нйка, дрзнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрзовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дриблинг, -а м, ми. дриблинзи, дриблйнга, 

дриблинзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дрИбловати, -ујём, прип. сад. дриблујући 

14.5.1.1.(2). 
дријемавац (не дријемаоц) ијек. (ек. дре

мавац (не дремаоц)), -авца м, ВОК. "авче, иистр. 

-авцем (не -ом), ми. дријемавци, дријемаваца 
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Дробњаци 

(ек. дремавци, дремаваца) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

дријемавица ијек. (ек. дремавица), -ё ж, 

ВОК. -е, иистр. -ом, геи. ми. -йца 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

дријемак ијек. (ек. дремак), -мка м, ми. дри

јемци, дријемака, дријемцима (ек. дремци, дрё

мака, дремцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(1); 
14.1.1. 

дријемалац (не дријемаоц) ијек. (ек. дре

малац (не дремаоц», -аоца м, ВОК. -аоче, иистр. 

-аоцем (не -ом), ми. дријемаоци, дријемалаца, 

дријемаоцима (ек. дремаоци, дремалаца, дрема

оцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
дријемалица ијек. (ек. дремалица), -ё ж, 

ВОК. -е, иистр. -ом, геи. ми. -йца 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

дријемало ијек. (ек. дремало), -а с, геи. ми. 

дријемiiла (ек. дремiiла) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
дријемаоц не него дријемалац (в.) 

дријемати ијек. (ек. дремати), дријемам (ек. 

дрёмам), прип. сад. дријемајући (ек. дремајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
дријемеж ијек. (ек. дремеж), -а м, иистр. -ом, 

МИ. дријемежи, дријемёжа (ек. дремежи, дремё

жа) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
дријењак ијек. (ек. дрењак), -њка м, ми. 

дријењци, дријењака, дријењцима (ек. дрењ

ци, дрењака, дрењцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

дријење ијек. (ек. дрење), -а с 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

Дрињача, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
дрмати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
дрмаuија, -ё м, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 3.4.3.; 14.1.2.1. 
Дрина, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
дробак = дробац (в.) 

дробац, -пца м, иистр. дропцем (не -ом), ми. 

дропци,дрОбаца, дропцима = дрОбак, -пка м, 

ми. дропци, дробака, дропцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

дрОбити, -йм 14.5.1.1.(4). 
ДрОбњiк, -ака м, ВОК. Дробњаче, ми. Дроб

њаци, Дро6њака 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Дробњаци, Дробњака м МИ. 1.2.1.1.ћ. 



дрОбњачкй 

дрОбњачкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Дроб

њаци) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дрога, -е ж, дат. дроги, ген. мн. дрога 11.3.2.i.; 

14.1.2.1.Ь. 

дрогераш, -аша м, ВОК. дрогерашу, инстр. дро

герашом, мн. дрогераши, дрогераша 14.1.1. 
дрогерија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дрогеријскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дрогирати (се), дрогйрам (се), 3. п. мн. дроги

рају (се), прип. сад. дрогирајући (се) 14.5.1.1.(3). 
дрозак, дрозга м, мн. дрозгови, дрозгова, 30-

оп. 6.2.1.; 14.1.1. 
дрозга, -ё ж, дат. -ги, ген. мн. дрозгй 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

дроњак, -њка м, мн. дроњци, дроњака, др6њ

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дроњчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

дроњчйћii 3.1.3.; 14.1.1. 
дрошчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

дрошчйћii, (дем. од дрозак) 8.1.2.1.; 14.1.1. 
дрско, прип., комп. дрскијё, нiiјдрскије 8.1.2.1.; 

14.6. 
дрскост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
друг, -а м, ВОК. друже, мн. другови, другова 

и другова, друговима и друговима и р. друзи, 

друга, друзима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
друга, -е Ж, дат. -ги, вок. друго, ген. мн. друга 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.а. 
другар, -ара м, вок. другару, инстр. другаром, 

мн. другари, другара 14.1.1. 
другарицин не него другари чин (В.) 

другаричин (не другарицин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
другарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
друпiрство, -а с, мн. другарства, другарста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
другарчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

другарчйћii 3.1.3.; 14.1.1. 
друrачије = друкчије, прип. 14.6. 
другачијй = друкчијй, -а, -е, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
другде ек. уп. ијек. другдје 

другдје ијек. (ек. другде), прип. 14.6. 
другй, друга, друго 14.4.2. 

друкчије 

Другй батаљон и Друrй батаљон, Дру

гог(а) батаљона (батаљона) м 1.2.1.1.k.; 14.1.1. 
другй пут (не другй пута), прип. 12.3.6.; 

14.6. 
Другй светскй рат, Друтог(а) светског(а) 

рата м 1.2.1.1Ј.; 14.1.1. 
друго, прип. 14.6. 
другобратучед, -а м, ген. мн. другобратуче

да 14.1.1.с. 

друговрстан, -сна, -сно, одр. друговрснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.1.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3.2. 
другојезичкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према дру

ги језик) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
друголигаш, -аша м, вок. друголигашу, ин

стр. друголигашем (не -ом), мн. друголигаши, 

друголигаша 14.1.1. 
друголигашкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

друга лига) 4.2.а.; 14.3. 
другопласйранй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
другорођенй и другорођенй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
другоротка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

друготимац, -мца м, вок. друготимче, ин

стр. друготимцем (не -ом), мн. друготимци, 

друг6тймаца, друготимцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

другде ек. уп. ијек. другдје 

другдје ијек. (ек. другде), прип. 14.6. 
дружевност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дружељубив, -а, -о, одр. дружељубиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дружељубиво, прип. 14.6. 
дружељубивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дружељубље и дружељубље, -а с 14.1.3. 
дрУжи на, -е Ж, ген. мн. дружина l1.1.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

дружити се, дружйм се, прип. сад. дружёћи 

се 14.5.1.1.(4). 
Дружичало, -а с, (други понедељак по Ус

крсу) 1.2.1.1.t.; 14.1.3. 
друйдскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 

10.3.; 14.3. 
друкчије = другачије (В.) 
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друкчијй 

друкчијй = другачијй (в.) 
друмар, -ара м, вок. друмару и друм аре, ин

стр. друмаром и друмарем, мн. друмари, дру

мара 14.1.1. 
друштвеиополИтичкй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(Клајн 2009: "gрушiiiвеноuолuiiiuчкu или gpy
шiiiвеНО-ЙОЛUiiiUЧКU, зависно од тога колико на

глашавамо посебност компонената. Исто би 

могло важити и за придев gрушiiiвено-економ

ски.") 3.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
друштвеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
друштво, -а с, мн. друштва, друштiiва 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
Друштво књilжевийкii Србије, Друштва 

књижёвнйка СРбијё с 1.2.1.1.п.; 14.1.3. 
Друштво за зiштиту животiiњii, Друштва 

за заштиту жив6тйња с 1.2.1.1.п.; 14.1.3. 
дрхтав, -а, -о, одр. дрхтавй, -а, -о, ген. мн. 

дрхтавйх 4.2.а.; 14.3. 
дрхтавац, -авца м, вок. дрхтавче, инсТр. 

дрхтавцем (не -ом), мн. дрхтавци, дрхтаваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
дрхтавица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

дрхтјјј, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. дрх

таја 14.1.1.Ь. 

дрхтати, дршћём, импер. дршћи, прип. сад. 

дршћући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и дрхтати, -йм, им
пер. дРхти, прип. сад. дРхтёћи 14.5.1.1.(4). 

дрхтуља, -ё ж, ген. мн. дрхтуља 14.1.2.1.Ь. 

дрхтуљити, дРхтуљйм, прип. сад. дрхтуљё

ћи 14.5.1.1.(4). 
дрхтурити, дРхтурйм, прип. сад. дрхтурёћи 

14.5.1.1.(4). 
дрхћући = дршliуliи (в. дрхтати) 
дрчан, -чна, -чно, одр. дрчнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дршка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. држака и дРшки 

6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дршкатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
дршчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. дршчйца, 

(дем. од дршка) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
дуализам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

дуалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.I.e. 
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дубљење 

дуалистичаи, -чна, -чно, одр. дуалистичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дуалиСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дуалистички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
дуалИтет, -ета м, мн. дуалитети, дуалите

та 14.1.1.С. 

дуiiлнй = дуiлскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

дуалност, -ости ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дуб, -а м, пок. дубу, мн. дубови, дубова и ду

бова 14.1.1.С. 

дубак, -пка м, мн. дупци, дубiiка, дупцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
дубац, -пца м, инстр. дупцем (не -ом), мн. 

дупци, дубаца, дупцима, (дем. од дуб) 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1. 

дубииомёр ек. уп. ијек. дубнномјёр 

дубииомјёр ијек. (ек. дубииомер), -Шера м, 

МН. дубиномU)ери, дубиномU)ера 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 

дубiiискй, -а, -о, ген. МН. дубйнскйх 4.2.а.; 

14.3. 
дубиоза, -ё ж, ген. МН. дубиоза 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

дубиозаи, -зна, -зно, ОДр. дубиознй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дубиозио, прип. 5.2.3.; 14.6. 
дубнозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дубити', дубйм, (стајати дупке) 14.5.1.1.(4). 
дубитн2, дубйм, прип. сад. дубёћи, (према 

дупсти) 14.5.1.1.(4). 
Дубичанин, -а м, МН. Дубичани, Дубичана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Дубичiiика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
дуБИЧКii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дублё, -еа м, (неправо злато и сл.) 5.2.4.; 

14.1.1. 
дублёт, -ета м, МН. дублети, дублета 14.1.I.C. = 

дублета, -ё ж, МН. дублете, дублета 14.1.2.1.Ь. 

дублиратн, дублйрам, 3. n. МН. дублирају, 

прип. сад. дублирајући 14.5.1.1.(3). 
дубљёње, -а с, ген. мн. дубљёња 14.1.3. 



дубов 

дубов, -а, -о, одр. дубовй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
дубовина, -ё ж, ген. мн. дубовйна 14.1.2.1.Ь. 

дубодолина и дубодолина, -ё ж, ген. мн. -йна 

14.1.2.1.Ь. 

дубодолинскй и дубодолинскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дубок, -ока, -око, одр. дубокй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, комп. дубљй, најдубљй 4.2.а.; 14.3.3. 
дубоко, комп. дубљё, најдубљё, прил. 14.6. 
дубокомислен, -а, -о, одр. дубокомисленй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дубокомислено, прил. 14.6. 
дубокомисленост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дубокоуман, -мна, -м но, одр. дубокоумнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дубокоумље, -а с, ген. мн. дубокоумља 

14.1.3. 
дубокоумно, прил. 14.6. 
дубокоумност, дубокоумност и дубоко

умност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дуборезац, -сца м, вок. дуборёшче, инстр. ду

боресцем (не -ом), мн. дуборесци, дуборёзаца, 

дуборесцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 14.1.1. 
дуборезачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дуборёзнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дуборешчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
Дубравка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Дубравка, -ё ж, дат. -ци 1.2.1.1ј.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
Дубравкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Дубравчнца, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.a.; 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
Дубравчицнн, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

3.1.2.; 4.2.а. 
Дубровачка Република, Дубровачкё Репу

бликё ж 1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.2.1 .. 
дубровачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Дубровкиња, -ё ж, ген. мн. Дубровкйња, 

(према Дубровник) 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Дубровнйк, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Дубровчанин, -а м, мн. Дубровчани, Ду

бровчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Дубровчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
дувалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 4.3.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

дувало, -а с, ген. мн. дувала 4.3.3.; 14.1.3. 
дуваљка, -ё ж, дат. -ци, ген. ми. -кй 4.2.2.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дуван = р. духа н, -ана м 4.3.3.; 14.1.1. 
дуванити, дуванйм, прил. сад. дуванёћи = р. 

духaiнити, духанйм, прил. сад. духанёћи 4.3.3.; 
14.5.1.1.(4). 

дуванкеса = р. духанкеса, -ё ж, ген. мн. -кёса 
4.3.3.; 14.1.2.1.Ь. 

дуванскй = р. духанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 

дуваНl,lија = р. духаНl,lија, -ё м, дат. -ији, ин

стр. -ијом, мн. -иј е, -йја 3.4.3.; 4.3.3.; 14.1.2.1. 
дуваНl,lйјка = р. духаНl,lйјка, -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 3.4.3.; 4.3.3.; 11.3.2ј.; 
14.1.2.1.Ь. 

дуваНl,lйјскй = р. духаНl,lйјскй, -а, -о, инстр. 

-ом, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
дуваНl,Iйница = р. духаНl,Iйница, -ё ж, ген. 

мн. -йца 3.4.3.; 4.3.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дувањара = р. духањара, -ё ж, ген. мн. -ара 

4.3.3.; 14.1.2.1.Ь. 
дувањскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (премаДувно) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Дувањско поље, Дувањског(а) поља с 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
дувати, дувам, прил. сад. дувајући 

14.5.1.1.(3). 
дуваliй = р. духаliй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

3.4.3.; 14.3. 
дувач = р. духач, -ача м, вок. дувачу и ду

хачу, инстр. -ачем (не -ом), мн. -ачи, -ача 3.1.3.; 
4.3.3.; 14.1.1. 

дувачкй = р. духачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
Дувно, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Дувњак, -ака м, мн. Дувњаци, Дувња

ка, (становник Дувна) 1.2.1.1.d.; l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

дуг, -а м, лок. дугу, мн. дугови, дугова и ду

гова 14.1.1.С. 
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дуг, дуга и дуга, дуго и дуго, одр. дуги, -а, -о, 

ген. мн. -их, комп. дужи, најдужи 4.2.а.; 14.3.3. 
дуга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. -гз, (на не

бу) 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
дуга, -ё ж, дат. -ги И -зи, ген. мн. дугз, (луч

но савијене даске које чине буре, бачву и сл.) 

11.3.2.h. или 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
дугајлија и дугајлија, -ё м, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј з 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Дуга њнва, Дугё њивё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Дуга Реса, Дуге Ресё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
дугачак и дуга чак, -чка, -чко, одр. дугачки 

и дугачки, -з, -о, ген. ми. -их, комп. дуж и најду

жи 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дугачко и дугачко, прип., комп. дужё и ду

же, најдужё 14.3.3. 
дугмаст, -а, -о, одр. дугмасти, -з, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дугме, -ета С, мн. дугмета, дугмета, з6. дуг

мзд, дугмади 14.1.3.с. 

дугметара, -ё ж, ген. мн. дугметзрз 

14.1.2.1.Ь. 

дугмеuија и дугмеuија, -ё м, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј з 3.4.3.; 14.1.2.1. 
дугмеuијски, -з, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дугобрад, -а, -о, одр. дугОбради, -з, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дугОбрадиfi и дугобрадиfi, -а м, вок. -у, инстр. 

-ем (не -ом), ген. мн. -ићи, -иМ 3.2.3.; 14.1.1. 
дугобрк, -а, -о, одр. дугобрки, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дуговек ек. уп. ијек. дуговјек 

дуговечан ек. уп. ијек. дуговјечан 

дуговечност ек. уп. ијек. дуговјечност 

дуговјек ијек. (ек. дуговек), -а, -о, одр. ду-

говU)еки, -з, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

дуговјечан ијек. (ек. дуговечан), -чна, -ч но, 

одр. дуговU)ечни, -з, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

дуговјечност ијек. (ек. дуговечност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

дуговремен, -а, -о, одр. дуговремени, -з, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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дугоушко 

дуговременост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дугогодишњй, -з, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
дугодневица и дугодневница, -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ицз, (Клајн 2009: "gу,оgневuца бо
ље него gУlоgневнuца") 14.1.2.1.Ь. 

дугокљун, -а, -о, одр. дугокљуни, -з, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дугокљунац, -унца м, вок. дугокљунче, ин

стр. дугокљунцем (не -ом), мн. дугокљунци, ду

гокљунаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
дугокрил, -а, -о, одр. дугокрили, -з, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
дугокрилац и дугокрилац, -илца м, вок. 

-илче, инстр. -илцем (не -ом), мн. -илци, -илаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
дугокрйлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
дуголетан ек. уп. ијек. дугољетан 

дугољетан ијек. (ек. дуголетан), -тна, -тно, 

одр. дугољетни (ек. дуголетни), -з, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Дуго Поље, Дугог(а) Поља с 1.2.1.1.h.; 

14.1.3. 
дугопРСташ, -аша м, вок. дугопрсташу, ин

стр. дугопрсташем (не -ом), мн. дугопрсташи, 

дугопрсташа 14.1.1. 
дугопругаш, -аша м, вок. дугопругашу, ин

стр. ДУГОПРСПlшем (не -ом), мн. дугопругаши, 

дугопругаш 14.1.1. 
дугореп, -а, -о, одр. дугорепи, -з, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дугорешкй, -з, -о, ген. мн. -их, (према Дуга 

Рес а) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
дугорочан, -ч на, -чно, одр. дугорочни, -з, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дуготрајан и дуготрајан, -јна, -јно, одр. ду

готрајни и дуготрајни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

дуготрајно и дуготрајно, прип. 14.6. 
дуготрајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дугоух, -а, -о, одр. дугоухи, -з, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
дугоушко, -а м, мн. дугоушци, дугоушкз, 

дугоушцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 



дугочасан 

дугочасан, -сна, -сно, одр. дугочаснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дугочаеноет, -ости Ж, инстр., -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дугуљаст, -а, -о, одр. дугуљастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дугуљаето, прил. 14.6. 
дуд, дуда м, мн. ДуДови, дудова 14.1.1.С. 

дудвр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

дудари, дудара 14.1.1. 
дудовача, -е Ж, ген. мн. дудовача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

дудук, -а м, мн. дудуци, дудука, дудуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
дудукати, дудучем, прил. сад. дудучући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
дуж, -а ж, лок. дУжи, ген. мн. дУжй 14.1.2.2. 
дуж, предл. 

дужан, -жна, -жно, одр. дУжнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дУжд, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. дуждови, ду-

ждова и дуждеви, дуждева 14.1.1. 
дуждеВСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дужина, -е ж, ген. мн. дужина 14.1.2.1.Ь. 

дужиномер ек. уп. ијек. дужиномјер 

дужиномјер ијек. (ек. дужиномер), -а м, 

инстр. -ом, МН. дужиномU)ери, дужиномU)ера 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
дужити (се), дУжйм (се), ПРИЛ. сад. дужећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
дужица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1 .2.1 .Ь. 
дужичнii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дУжнiiк, -ика м, ВОК. дужнйче, МН. дужни

ци, дужника, дужницима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

дУжница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1. 
дУжнiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
дужноеНii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дужност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дуз-табан не него дуета бан (В.) 

дука, -е м, дат. -ки (не -ци), ген. МН. дука, (вој

вода) 11.3.2.h.; 14.1.2.1. 

Дука, -е м, дат. -ки (не -ци), (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
дукатиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. ду

катйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
дукин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према дука) 4.2.а.; 

14.3. 
Дукин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Дука) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
дукс, -а м, МН. дуксеви, дуксева 14.1.1.С. 

дукеер, -а м, инстр. -ом, МН. дуксери, дук

сера 14.1.1. 
дуксерица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

дукс-мiiјица, дукс-мајйце ж, ген. ми. дукс

-мајйца 14.1.2.1.Ь. 

дулек, -а м, МН. дулеци, дулека, дулецима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
дулум не него дунум (В.) 

Дулчинеја, -е ж, (Клајн 2009: ,Дулчuнеја до
пуштено у П 60 као 'традиционални изузетак' 
поред правилнијег Дулсинеја (шп. Dulcinea).") 
1.2.1.1.а.; 5.1.6.; 14.1.2.1. 

дулчинеја, -е ж, ген. МН. дулчинеја, (драга

на) 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
думдум-метак, думдум-метка м, МН. дум

дум-меци, думдум-метака, (Клајн 2009: "уум
уум мешак (цртица необавезна)"; ПМС: "уум

уум, уумуум мешак, уумуум муниција") 6.2.1.; 
\О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

думенuија, -е м, дат. -ији, ннстр. -ијом, МН. 

-иј е, -йја 3.4.3.; 14.1.2.1. 
Дунав, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Дунавац, -вца м, инстр. ДУНllвцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
дунiвскй и дунавскй, -а, -о, ген. МН. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
дунђер(ин), -а м, МН. дунђери, дунђера 

3.3.2.а.; 14.1.1. 
дунђерлук, -а м, МН. дунђерлуци, дунђерлу

ка, дунђерлуцима 3.3.2.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Дунђерскй, -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
дунум (не Дулум), -а м, мн. Дунуми, дуну

ма 14.1.1. 
Дуња, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
дуња (не rдyњa), -е ж, ген. МН. дуња 

14.1.2.1.Ь. 
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дуњалучкii 

дуњалучкii, -а, -о, ген. мн. -их тур. (према 

дуњалук) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дуо, -а м, дат. дуу, мн. дуи, дуа, муз. 14.1.1.С. 

дупкё, прип. 14.6. 
дупком, прип. 14.6. 
дуплiiр, -ира м, инстр. дуплиром, мн. дупли

ри, дуплира, (свећњак) 14.1.1. 
дуплирати, дуплйрам, 3. п. мн. дуплирају, 

прип. сад. дуплирајући 14.5.1.1.(3). 
дупља, -ё ж, ген. мн. дупа.ља, дупљй и дупља 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

дупљар, -ара м, ВОК. дупљару и дупљаре, ин

стр. дупљаром и -арем, мн. дупљари, дупљара, 

зооп. 14.1.1.а. 

дупљаш, -аша м, ВОК. дупљашу, инстр. дуп

љашом и дупљашем, мн. дупљаши, дупљаша 

14.1.1. 
дупсти и дупсти, дубём, прип. сад. дубёћи, 

прид. рад. дубао, дубла, дубло 14.5.1.1.(1). 
дупчић, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. дуп

чйћii, (дем. од дубак) 3.2.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
ду р, -а м, инстр. -ом, пок. дуру, мн. дурови, 

дурова 14.1.1.Ь. 

дуралуМiiнијум, -а м, инстр. дуралумйнију

мом, мн. дуралумйнијуми, дуралумйнијума (и 

дуралумiiиiiј, -ија м, инстр. дуралумйнијем, мн. 

дуралумйнији, дуралумйнйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
дуралуМiiнијУМСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
дурати, -ам, прип. сад. дурајући 14.5.1.1.(3). 
дурашан, -шна, -ш но, одр. дурашнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
дурашно, прип. 14.6. 
дурашност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
дустабан (не дуз-табан), -а м, ген. мн. дуста

бiiна 14.1.1.С. 

дустабанлија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
дућан, -ана м, мн. дуМни, дуМна 14.1.1.С. 

дуliан(ч)иli , -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 
дућЗн(ч)йћii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1. 

дуliiiнски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
дуliанче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
дуliаНl,lија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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дуli8Нl,lијин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

дуliаНl,lијка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

3.4.3.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
дуli8Нl,lијски, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
дуумвир, -ира м, инстр. дуумвиром, мн. ду

умвири, дуумвира 14.1.1. 
дух, духа м, ВОК. душе, мн. дуси, духа, ду

сима и духови, духова, духовима ll.l.l.a.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

духан р. = дуван (в.) 
духаиити р. = дуваиити (в.) 
духанкеса р. = дуванкеса (в.) 
духански р. = дувански (в.) 
духаНl,lија р. = дуваНl,lија (в.) 
духаНl,lијка р. = дуваНl,lијка (в.) 
духаНl,lијски р. = дуваНl,lијски (в.) 
духаНl,Iиница р. = дуваНl,Iиница (в.) 

духањара р. = дувањара (в.) 
духањски = дувањски (в.) 
духаliи р. = дуваliи (в.) 
духач р. = дувач (в.) 
духачки р. = дувачки (в.) 
духован, -вна, -вно, одр. духовнй И духовнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Духови, Духова и Духова м мн., дат. Духови

ма и Духовима, реп. 1.2.1.1.t.; 14.1.1.С. 
духовит, -а, -о, одр. духовити, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
духовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
духовни, -а, -о, ген. мн. духовнйх 4.2.а.; 

14.3. 
духовник, -а м, ВОК. духовнйче, мн. духов

нйци, духовнйка, духовнйцима ll.l.1.a.(1); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

духовни ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йцii 14.1.2.1.Ь. 

духовнички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

духовнйштво, -а с, мн. духовнйштва, духов

ништiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
духовски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према дух) 

4.2.а.; 14.3. 
духовски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Духо

ви) 1.2.2.1.; 4.2.а. 



Дучиli 

Дучиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
душа, -е ж, ВОК. душо, ген. мн. душа 11.1.2.е.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

Душан, -а м 1.2.I.I.a.; 14.1.1. 
душiiнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Душан Силнй, Душана Сйлн6г(а) м 

1.2.1.I.а.; 14.1.1. 
душебрижнйк = душОбрижнйк, -а М, ВОК. 

-йче, мн. -йци, -йка, -йцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

душебрижнiiца = душОбрижнйца, -е ж, ВОК. 
-е, инстр. -6м, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

душебрижнйцин = душобрижнйцин не не
го душебрижийчин = душобрижнйчин (В.) 
душебрижнйчин = душобрижнйчин, -а, 

-о, ген. мн. -йх З.l.2.; 4.2.а.; 14.З. 

душебрижничкй и душебрижнйчкii = ду
шобрижничкй И душобрижнйчкй, -а, -6, ген. 
мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

душёван, -вна, -вно, одр. душевни, -а, -5, ген. 
МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 

душёвно, прип. 14.6. 
душёвност, -ости ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
душегупка = душогупка, -е ж, дат. -ци И -ки 

(не -ци), ген. МН. -ки 8.1.2.1.; 11.2.1.(1); II.З.2.g.; 
14.1.2.1.Ь.; 

душогупка 

душек, -а М, мн. душеци, душека, душецима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
душечиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. ду

шечйћii З.l.З.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Душко Дугоушко, Душка Дугоушка 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
душмiiн = душманин (В.) 
душман(ин), -а М, ВОК. -е, МН. душмани, ду

шмана 14.1.1. 
душманка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
душманлук, -а м, мн. душманлуци, ду

шманлука, душманлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
душманскй, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.З. 
душнiiк, -ика М, мн. душници, душника, ду

шницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
душничкii, -а, -6, ген. МН. -их, (према ду

шница) 3.1.з.; 4.2.а.; 14.З. 

душнйчкй, -а, -6, ген. мн. -их, (према ду-
шник) З.I.3.; 4.2.а.; 14.3. 

душобрижнйк = душебрижнiiк (В.) 

душОбрижнйца = душебрижнйца (В.) 
душОбрижнйцин = душебрижнiiцин (В.) 
душОбрижничкй И ДушОбрижнйчкii = ду-

шебрижничкй и душебрижнйчкй (В.) 

душогубац = душегубац (В.) 

душогупка = душегупка (В.) 
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ђ - шесто слово азбуке, означава звучни, 

палатални, сливени сугласник (семиоклузив); 

изговара се и пише: у нашим и страним речи

ма где му је по етимологији место: лађа, међа; 

у промени или творби речи где је настао као 

резултат гласовних промена: а) јотовањем од 9 
(lлаgју > lлађу, млаgjи > млађи, lлоgjем > lло
ђем, вивјен > виђен, lравјанин > lрађанин, во
вја> вођа (В. Преглед првила т. 3.3.2.а); Ь) од 

страног меког 1 (испред самогласника предњег 

реда е и и): ђерван од lерван, анђео од анlелос, 

Ђорђе од Георlије, Ђина од Гина и сл. (В. Пре

глед правила т. 3.3.2.Ь.). 

ђаво, ђiiвола м, ми. ђаволи, ђавола и ђавола, 

реп. 7.1.1.; 14.1.1.с. 
ђаВОЛiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ђаВОЛiiНСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ђаволак, -лка м, ВОК. ђаволче, ми. ђаволци, 

ђаволiiка, ђаволцима, (дем. И ХИПОК. од ђiвo) 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ђаВОЛiiН, -ана м, ВОК. ђаволане, ми. ђаволани, 

ђаволаНii 14.1.1.с. 

Ijаволаст и ђаволаст, -а, -о, одр. ђав6ластй и 

ђаволастй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ђаволасто и ђаволасто, прип. 14.6. 
ђаволија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ђаволисати, -ишем, прип. сад. ђав6лишући 

\4.5.\.\.(2). 
ђавОлити, -йм, прип. сад. ђав6лећи 14.5.1.1.(4). 
ђаволиli = ђавОлче и ђаволче (В.) 
ђаволица, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.l.Ь. 

Ћ 

ђаволиции не него ђаволичин (В.) 

ђаволичин (не ђаволицин), -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3 
ђаВОЛСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ђаволски, прип. 14.6. 
ђавОлство,-ас,ми.ђавОлства, ђаволстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. = ђавОлштина, -е ж, геи. ми. ђа
волштйна 14.1.2.1.Ь. 

ђавОлук, -а м, ми. ђав6луци, ђав6ЛУК8, ђа

в6луцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ђавОлче и ђаволче, -ета с, зб. ђаволчад и 

ђав6лчад, -и 3.1.3.; 14.1.3.с. = ђаволчиli = ђа
волиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ђав6л(ч)йћа, 

(дем. и ХИПОК. од ђаво) 3.1.3.; 14.1.1.с. 
ђаволчиli = ђавОлче и ђаволче (В.) 

ђав6лштина = ђав6лство (В.) 
ђавољн и ђавољн, -а, -е, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ђаврк, -а м, ми. ђаврци, ђаврка, ђаврцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
ђада не него оада (в.) 

ђак, ђака м, ВОК. ђiiче, ми. ђаци, ђака, ђацима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
ђаковати, ђакујем, прип. сад. ђакујући 

14.5.1.1.(2). 
ЋiкoBaц, -овца м, иистр. -ем (не -ом), ми. Ђа

ковци, Ђаковаца = Ћiковчанин, -а м, ми. Ђа

ковчани, Ђаковчана, (према ЋiкOBO и Ћiкo

вица; Клајн 2009: "Именице Ђаковац, Ђаков
чанин, -анка односе се на становнике оба ова 

места.") 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
ђiковачкii, -8, -о, геи. ми. -их, (према Ђа

ково, РМС: и према Ђаковица) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
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Ћаковиli 

Ћаковиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
Ћаковица, -ё ж, инстр. -ом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Ћаковичанин, -а м, мн. Ђаковичани, Ђако

вичана, (становник Ђаковицё) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 
14.1.1.а. 

Ћаковичанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Ђаковицё) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

ђаковичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ћако-

вица) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
Ћаково, -а с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Ћаковчанин = Ћаковац (в.) 
Ћакiiвчiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Ђакова и Ђаковице) 1.2.1.1.d.; 
11.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Ћаковштина, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Ћакомо (не Ћакомо, итал. Giacomo), -ома м 

1.2.1.1.а.; 3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђакон, -а м, ген. мн. ђакона 14.1.1.С. 

ђаконат, -ата м, мн. ђаконати, ђаконата 

14.1.1.С. 

ђаконија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђаконйк, -ика м, мн. ђаконици, ђаконика, 

ђаконицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ђаконисати, -ишём, прил. сад. ђаконишуliи 

14.5.1.1.(2). 
ђаконити, -им, прил. сад. ђаконёliи 

14.5.1.1.(4). 
ђаконовати, -ујём, прил. сад. ђаконујући 

14.5.1.1.(2). 
ђаконовица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

ђаконскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ђаконство,-ас,мн. ђаконства,ђаконстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
ђакiiнче, -ета с, зб. ђакончад, -и, (дем. и хи

ПОК. од ђакон) 3.1.3.; 14.1.3.С. 
ђакузи уоб. = изв. l,Iакузи (в.) 

Ћалскй (и уоб. Ћалскй), ђiiлскога м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ћiнгси (кин. Jiangxi), -ија м, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћiнгcy (кин. Jiangsu), -уа м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
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ђемијица 

ђаур(ин) = каур(ин), -а м, мн. ђаури, ђаура 
и каури, каура 3.3.2.Ь.; 14.1.1.С. 

ђаурити, -им, прил. сад. ђаурёћи 3.3.2.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
ђаурка = ђауркиња (в.) 
ђауркиња = кауркиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

= ђаурка = каурка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 
мн. -ки 3.3.2.Ь.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

ђаурскй = каурскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.Ь.; 
4.2.а.; 14.3. 

ђаурски = каурски, прил. 3.3.2.Ь.; 14.6. 
ђаурче, -ета с, зб. ђаурчад, -и = каурче, -ета 

с, зб. каурчад, -и 3.3.2.Ь.; 14.1.3.С. 

ђаци путници, ђака путника м мн., (без цр

тице) 11.2.1.(2); 12.3.; 14.1.1.С. 
ђаче, -ета и ђачета и ђаче, -ета с, зб. ђачад, 

-и 3.1.3.; 14.1.3.с. = ђачиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. ђачићи, ђачића и ђачйli, -ића м, инстр. 

ђачићем (не -ом), мн. ђачићи, ђачића, (дем. од 

ђак) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
ђачиli и ђачйli = ђаче и ђаче (в.) 
ђачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ђачки, прил. 14.6. 
ђе не него гдје (в.) 

Ћёвђелија (мак. Гевгелија), -ијё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом 1.2.1.1.ћ.; 3.3.2.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђевђелйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

3.3.2.Ь.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ђевђйр, -ира м, мн. ђевђири, ђевђира 

14.1.1.с. 

ђевојка не него дјевбјка (в.) 

ђеврек, -а м, мн. ђевреци, ђёврёка, ђевреци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ђевречиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-ића, (дем. и хипок. од ђеврек) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
Ћедушицки (пољ. Dzieduszycki), -ог м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђезва не него l,Iезва (в.) 

ђезвица не него l,Iезвица (в.) 

ђем, ђема м, мн. ђемови, ђемова, (део коњске 

опреме) 14.1.1.С. 

Ћёма не него Џема (в.) 

Ћемал не него Џемал (в.) 

ђемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ђемије, ђёмија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђемијица, -ё ж, инстр. -ом, ген. ми. ђемијица, 

(дем. од ђемија) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 



ђемиuија 

ђемиuија, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђеиаза не него uеиаза (в.) 

ђене-ђене, прил. 14.6. 
ђенерал заст. = генерал (в.) 
Ћенерал Јанковиli, Ђенерал-Јанковића м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ћенова (итал. Genova), -е ж З.З.2.Ь.; 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Ћер (мађ. Gубr), -а м, инстр. -ом, 1.2.1.1.Ь.; 

З.З.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћера, -е ж, ВОК. Ђёро 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
ђерам, -рма м, МН. ђермови, ђермова и р. ђер

ми, ђёрама 6.2.1.; 14.1.1.С. 
ђерданскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.З. 

ђердан, -ана м, мн. ђердани, ђердана З.З.2.; 

14.1.1.С. 

ђерданиli = ђерданчиli (в.) 

ђерданчиli = ђерданиli, -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. МН. -йћii, (дем. од ђердан) З.2.3.; 

14.1.1.С. 

Ћердап, -апа м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђердап, -апа м, мн. ђердапи, ђердапа 14.1.1.С. 

Ћердапска клисура, Ђердапске клисуре ж 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ђерђев р. = ђерђеф (о.) 
ђерђевиli р. = ђерђефиli (в.) 
Ћерђелез Алија, Ђерђелез Алије м 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
ђерђеф = р. ђерђев, -а м, ген. МН. ђёрђефа 

и р. ђёрђева, (Клајн 2009: ,Данас решко ђер
ђев") 14.1.1.С. 

ђерђефиli = ђерђефчиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), ген. мн. -йћii, (дем. од ђерђеф) З.З.1.; З.2.3.; 

14.1.1.С. 

ђерђефчиli = ђерђефиli (в.) 

Ћерђ Лукач (мађ. Lukacs Gубrgу), Ђёрђа 
Лукача м, (ПМС: "различите традиције у реду 

личног имена и презимена") 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 

ђернда не него oepitдa (в.) 

ђериде не него oepitдe (в.) 

Ћеронимо (итал. Geronimo), -а м 1.2.1.1.а.; 
З.З.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Ћетиња, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ђеца не него дјеца (в.) 

ђипимице 

ђечерма и ђечерма, -е ж, ген. мн. ђечер

ми и ђечерми = јечерма, -е ж, ген. МН. јечерми 

14.1.2.1.Ь. 

ђечермица, -е ж, инСТр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

ђiбра не него uiбра (в.) 

ђiбраст не него uiбраст (в.) 

ђнда = ђндо, -е м, дат. ђitди, ак. ђйду, вок. 
ђйдо, инстр. ђйдом, МН. ђиде, ђйда и ђндо, -а м, 

дат. ђйду, ак. ђйда, оок. ђйдо, инстр. ђйдом, МН. 

ђиде, ђйда 14.1.1.g. = ђilдија, -иј е м, дат. -ији, 

инстр. -ијом мн. -иј е, -ија, (тур. обешењак, ју

нак) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђilдија = ђнда (в.) 

ђitдин, -а, -о, ген. мн. -их, (према ђида и ђн

до, -е) 4.2.а.; 14.3. 
ђндо = ђнда (в.) 
ђидов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ђндо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
ђијуђицу не него uијуuицу (в.) 

ђикан, -ана м, вок. ђикане, ми. ђикани, ђи-

кана 14.1.1.С. 

Ћiлас, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
ђiлас, -а м, ген. мн. ђИласа 14.1.1.С. 

ђiлкош, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. ђилкоша, (мађ. разметљивац) 14.1.1.а.С. 

Ћiљи (итал. Gig1i), -иј а м, инстр. -ијем (не -ом) 
1.2.1.1.а.; З.3.2.Ь.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћиљола (итал. Giglio1a), -е ж 1.2.1.1.а.; З.З.2.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Ћiнa Лолобриђiда (итал. Gina Lollobrigida), 

Ђине Лолобриђйде ж 1.2.1.1.а.; З.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Ћинан (кин. Јјпап), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
ђииђува = р. ђииђуха, -е Ж, ген. мн. ђйнђувii 

и ђйнђуха 14.1.2.1.Ь. 

ђинђувак, -вка м, МН. ђинђувци, ђинђувiiкii, 

ђинђувцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ђинђувица = р. ђинђухица, -е Ж = ђинђу

шица, инстр. -ом, ген. мн. -ицii, (дем. од ђииђува 

= ђинђуха) 8.2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ђинђуха р. = ђинђува (в.) 
ђинђухица р. = ђинђуви ца (в.) 
ђинђушица = ђинђуви ца (в.) 
ђitпати, ђипiiм, прил. сад. ђипајући 14.5.1.1.(З). 

ђипимице, ПРИЛ. 14.6. 
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ђипити 

ђипити, -им 14.5.1.1.(4). 
ђипнути, -ем 14.5.1.1.(1). 
Ћиралди (итал. Giraldi), -ија м, инстр. -ијем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.3.2.Ь.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћироламо (итал. Girolamo), -а М 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђilcати, -ам, прил. сад. ђисајући 14.5.1.1.(3). 
ђilxа, УЗВ. 4.2.а. 

ђilxати, -ам, прил. сад. ђихајући 14.5.1.1.(3). 
Ћоакнно (итал. Gioacchino), -а М 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћовани (итал. Giovanni), -иј а м, инстр. -ијем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.3.2.Ь.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђога = ђого, -е М, дат. ђоги (не -зи), ак. ђогу, 

вок. ђого, инстр. ђогом, мн. ђоге, ђога и ђого, -а м, 

дат. ђогу (не -зи), ак. ђога, ВОК. ђого, инстр. ђогом, 

мн. ђоге, ђога, (дем. од ђогат) 11.3.2ј.; 14.1.1.g. 
ђога н = ђогат и ђогат (В.) 
ђогат, -а м, мн. ђогати, ђогата = ђоган, -а м, 

мн. ђогани, ђогана = ђогйн, -ина м, вок. ђогине, 

МН. ђогини, ђогина, (коњ беле длаке) 14.1.1.а.с. 

ђогатаст, -а, -о, одр. ђогатасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ђогин, -а, -о, ген. мн. -их, (према ђога и ђо

го, -е) 4.2.а.; 14.3. 
ђого = ђога (В.) 
ђогов, -а, -о, ген. мн. -их, (према ђого, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
ђогуша, -е Ж, ген. мн. ђогуша 14.1.2.1.Ь. 

ђозлуци, ђозлука, М мн. ђозлуцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Ћоја (итал. Gioia), -е Ж 1.2.1.1.а.; 3.3.2.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Ћока = Ћоко, -е м, дат. Ћоки (не -ци), ак. 

Ђоку, вок. Ђоко, инстр. Ђоком И Ћоко, -а м, дат. 

Ђоку, ак. Ђока, вок. Ђоко, инстр. Ђоком 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.1.g. 
Ћокин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ћока и 

Ћоко, -е) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Ћокица, -е м, вок. -е, инстр. -ом 14.1.2.1. 
Ћокнчин (не Ћокицин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Ћоко = Ћока (В.) 
Ћоков, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ћоко, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Ћоковиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
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ђувегйјски 

Ћоконда (итал. Gioconda), -е Ж 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ђон, ђона м, мн. ђонови, ђонова 14.1.1.с. 

ђонити, -им, прил. сад. ђонећи 14.5.1.1.(4). 
Ћордано (итал. Giordano), -а М 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћорђе, Ђорђа м, дат. Ђорђу, вок. Ђорђе, ин

стр. Ђорђем, (не Ђорђета, Ђорђетом) 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.; 14.1.1. 
Ћорђев (не Ћорђетов), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Ћорђевиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ћорђетов не него Ћорђев (В.) 

Ћорче, -ета с 1.2.1.1.а.; 14.1.3. 
Ћото (итал. Giotto), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
ђубар не него ђубре (В.) 

ђубрара, -е Ж, мн. ђубраре, ђубрара 

14.1.2.1.Ь. 

ђубре (не ђубар), -ета с, мн. -ета, -ета, зб. ђу

брад, -и 14.1.3.с. 

ђубревит, -а, -о, одр. ђубревити, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ђубревитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ђубретiрка = ђубретара (В.) 

ђубретiр, -ара м, вок. ђубретаре и ђубретару, 

инстр. ђубретаом и ђубретаем, мн. ђубретари, 

ђубретара 14.1.1. 
ђубретара, -е Ж, ген. мн. ђубретара = ђубре

тврка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

ђубретарац, -рца м, инстр. ђубретарцем 

(не -ом), мн. ђубретарци, ђубретараца, ђубре

тарцима 6.2.1.; 14.1.1.с. 
ђубретiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ђубрйво, -а с, ген. мн. ђубрива 14.1.3. 
ђубрити, -им, прил. сад. ђубрёћи 14.5.1.1.(4). 
ђубрйште, -а с, ген. МН. ђубришта 14.1.3. 
ђубровнйк, -а м, мн. ђубровници, ђубровни-

ка, ђубровницима 11.2.1.(2); 14.1.2.1. 
ђувегнја, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија, (ПМС: "неуоб. ђувеглија") 5.1.5.; 14.1.1.с. 
ђувегйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ђувегйјски, прил. 14.6. 



ђувеглија 

ђувеглија р. неуоб. == ђувегија (в.) 
ђувеч, -а м, мн. ђувечи, ђувёча 14.1.1.С. == р. 

ђувече, -ета с 14.1.3. 
ђувече р. == ђувеч (в.) 
ђугум, -а м, мн. ђугуми, ђугума 14.1.1.С. 

Ћуђанг (кин. Jiujiang), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

ђузел, прид. иидкл., (тур. леп, красан) 3.3.1. 
Ћузёпе (итал. Giuseppe), Ђузепа м 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ћука, -ё м, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
Ћука, -ё ж, дат. -ки (не -ци), (хипок. од Ћур

ђија) 1.2.1.1.а.; 3.3.1.; 14.1.2.1. 
Ћука == Ћуко, -ё м, дат. Ђуки (не -ци), вок. 

Ђуко, инстр. Ђуком == Ћуко, -а м, дат. Ђуку, вок. 

Ђуко, инстр. Ђуком 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Ћукин, -а, -о, геи. ми. -йх (према Ћука, -ё ж 

и Ћука и Ћуко, -ё м) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Ћукин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ћука) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Ћукица, -ё м, вок. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Ћукичин (не Ћукицин), -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Ћуко == Ћука (в.) 

Ћуков, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ћуко, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ђул и ђул, -а м, лок. ђулу, мн. ђулови, ђуло

ва 14.1.1.С. 

Ћула (мађ. Gyu1a), -ё м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
ђулабија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја, уоб. у мн. ђушiбије 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђулбаклава, -ё ж, ми. ђулбакшiве, ђулбакшiва 

14.1.2.1.Ь. 

ђулбастија и ђулбастија, -ё ж, дат. -ији, ии

стр. -ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ђуле, ђуле и ђуле (не ђумле, ђунле), -ета с, 

зб. ђулад, -и 14.1.3.С. 

ђулистан, -а м, ми. ђулистани, ђулистанii 

и ђулистан, -ана м, мн. ђулистани, ђулистана 

14.1.1.С. 

ђулиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. ђулићи, 

ђулйћii и ђулиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ђу

лићи, ђулйћii 14.1.1.С. 

ђумбйр, -ира м, инстр. -ом И -ем, бот. 14.1.1. 

Ћурђевйште 

ђумле не него ђуле (в.) 

ђумругџија (не ђумрукџија), -ё м, дат. -ији, 

иистр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1 .. 
ђумрук, -а м, мн. ђумруци, ђумрука, ђумру

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ђумрукана, -ё ж, ми. ђумрукане, ђумрука

на 14.1.2.1.Ь. 

ђумрукџија не него ђумругџија (в.) 

ђумручкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ђунах, -а м, мн. ђунаси, ђунвха, ђунасима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ђунле не него ђуле (в.) 

ђунлук, -а м, мн. ђунлуци, ђунлука, ђунлу

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ђуиуп, -а м, ми. ђунупи, ђунупа 14.1.1.С. 

Ћура, -ё м, вок. Ђура, (према Ћурађ) 

1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Ћура == Ћуро, -ё м, дат. Ђури, вок. ЂуРо, инстр. 

Ђуром И Ћуро, -а м, дат. ЂуРу, вок. Ђуро, иистр. 

Ђуром 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Ћурађ, Ђурђа (не Ђурађа) м, вок. Ђурђу, ии

стр. Ђурђем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

Ћурђа, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Ћурђе, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
ђурђевак, -вка м, мн. ђурђевци, ђурђёвака, 

ђурђевцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Ћурђевац, -ёвца м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ђурђевац, -ёвца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

ђурђевци, ђурђеваца 6.2.1.; 14.1.1.С. == ђурђевш

так, -ака м, вок. ђурђевштаче, мн. ђурђевштаци, 

ђурђевштака, ђурђевштацима, (они који славе 

Ђурђевдан) lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ђурђевача, -ё ж, геи. мн. ђурђевачii 3.1.3.; 

14.1.2.1.b. == ђурђёвка, -ё ж, дат. -ци, ген. ми. -кй, 

бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ђурђевачкй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Ћурђевдан, -а м, лок. Ђурђевдану, (заст. 

Ђурђеву днё) == Ћурђево, -а с 1.2.1.1.t.; 14.1.1.; 
14.1.3. 

ђурђевданскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Ћурђевйште (мак. Гурtевиште), -ас 1.2.1.1.h.; 

3.3.2.Ь.; 14.1.3. 

251 



Ћурђевка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.2.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
ђурђевка == ђурђевача (В.) 
Ћурђево == Ћурђевдан (В.) 
Ћурђево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
ђурђевскй и ђурђевскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Ћурђевчанин, -а м, мн. -ани, -ана, (станов

ник Ћурђева) 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1.с. 
Ћурђевчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй, (становница Ћурђева) 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

ђурђевштак == ђурђевац (В.) 

Ћурђија заст. == Грузија (В.) 
Ћурђијанац заст. == Грузйн И Грузијанац 

(В.) 

Ћурђијанка заст. == Грузйјка (В.) 
Ћурђијин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ћурђйц, -ица м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Ћурђица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
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ђутурице 

Ћурђицин не него Ћурђичин 

Ћурђичин (не Ћурђицин), -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Ћуриli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ћурица, -ё м 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Ћуричиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ћуришиli и Ћуришиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ћуро == Ћура (В.) 
Ћуровиli и Ћуровиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ћурчйн, -ина м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
ђус (енгл. јијсе, воћни сок), -а м, (06. него ђус, 

-а и оус, -а; СТЈП 1: 72-86) 15.1.1.а.; 14.1.1. 
ђускати, ђускам, прил. сад. ђускајући и ђу

скати, -ам, прил. сад. ђускајући 14.5.1.1.(3). 
Ћустииијiии (итал. Giustiniani), -ам 1.2.1.1.а.; 

3.3.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ђутуре и ђУтуре == р. ђутурице, прил. 14.6. 
ђутурице == р. ђутуре и ђУтуре (В.) 



е-седмо слово азбуке, означава средњи са

могласник предњега реда, који учествује у про

цесу палатализације утичући на промену прет

ходних велара у палатале: а) у творби облика: 

вук - вуче, војник - војниче, gpyi - gруже, вра! 

- враже; йечем, йечен, ешрижем, ешрижен (В. 

Преглед правила т. lI.1.1.a); Ь) у твроби речи: 
ручешина, ножешина и сл. (т. l1.1.2.Ь); јавља 

се и као резултат прегласа у инструменталу 

једнине именица мушког рода од -ом> -ем: 

мачем, ножем, мишем (т. lI.1. и 9.1.1.). 
ебонйт, -нта м и ебонит, -а м 14.1.1. 
ебоийтнй и ебонитнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
ебу = абу (в.) 

Ева, -е ж, ВОК. Ёво 1.2.1.1.a.f.; 14.1.2.1.а. 
евакуација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ёвакуационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
евакуисати, -ишем, прил. сад. евакуишући 

(и р. евакуирати, евакуирам, 3. л. ми. евакунра
ју, прип. сад. евакуирајући) ll.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(2); 
14.5.1.1.(3). 

ёвалii = ёјвалii (в.) 

евангелик, -а М, ВОК. -и че, мн. -ици, -йка 

11.2.1.(2); 14.1.1. = евангмист(а), -е М, мн. -и, 

-иста, -истима 14.1.1.е. 

евангеликиња = евангелисткиња, -е ж, 

ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

евангелистичкй = евангi!лскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
евангелист(а) = евангмик (в.) 

евангелисткиња = евангмикиња (в.) 

Е 

евангелскй = евангелистичкй (в.) 

еванђелистiiр, -ара м 14.1.1. 
еванђеље р. = јеванђеље (в.) 
Еванс (енгл. Evans), -а м, (Прћић 1998: 

"не Иване"; ПМС: "не Евене или Евенз") 

14.1.1.а.Ь. 

евентуiiлије, -ија ж мн. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
евзон, -6на М, вок. ёвзоне, мн. евз6ни, евз6-

на 14.1.1. 
евзонскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
евидентан, -тна, -тио, одр. евидентни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
евидентичiiр, -ара М, вок. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
евидентичiiрка, -е ж, дат. -ки (ие -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
евидентичарскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
евидентно, прип. 14.6. 
евидентност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Евичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Евица) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; l1.1.2.а.; 14.3. 
евлија и евлија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -ија, (ар. светац, добар човек: у имену 

Евлија Челебија) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
евнух, -а м, ВОК. евиуше, мн. евиуси, ёвиуха 

4.1.; l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
ёвнушкй = еунушкй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; ll.l.l.2.; 15.1.2.; 14.3. 
ёвокатйван, -виа, -вио, одр. ёвокативии, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ёвокатйвно, прил. 14.6. 
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евокативност 

евокативност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

евоющија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

еволуција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

еволуцiiјскii = еволуционii (в.) 
еволуцибнii = еволуцiiјскii, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еволуционист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

еВОЛУЦИОНИСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

еволуционitстички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
евоцирати, евоцирам, 3. n. мн. евоцира ју, 

прип. сад. евоцирајући 14.5.1.1.(3). 
Еврitпид = Еурitпид (в.) 
евро-, (према Европа, европски) као први 

део сложенице упућује на та значења. 

евро, ёвра (не еуро, еура) м, мн. ёври, евра 

14.1.1.с. 

Евро8зија и Евро8зија (уоб. Евроiзија), -ё 

ж, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.а. 

евро8зiiјскii и евро8зијскii, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
евроамеричкii, -а, -о, ген. мн. -их, (који се 

односи на Европу и Америку заједно) 3.1.3.; 
4.2.а. 

евро-америчкii, -а, -о, ген. мн. -их, (односи 

између Европе и Америке) 

евроатланскii не него евроатлантскii (в.) 

евроатлантскii (не евроатланскii), -а, -о 

ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.(2); 12.1.3.; 14.3. 
Евровизија (уоб. Евровiзија), -ё ж, дат. -ији, 

вок. -ијо, ИнСТр. -ијом, ген. мн. -ија 5.1.5.; 12.1.3.; 
14.1.2.1. 

евровизiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

еврокомунitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
еврокомунист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

еврокомунitСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

еврократија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.1. 
Европа, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.1.а. 

254 

егејскн 

Европска зЦједница 1.2.1.1.h. 
европеiiд, -ида м, мн. европеИди, европеИда 

1.2.1.1.d.(2); 14.1.1.а. 
европеiiдан, -дна, -дно, одр. европеидни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
европеitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
европеизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
европеизовати, европеизујём, прип. сад. 

европеизујући 14.5.1.1.(2) (и европеизирати, 
европеизирам, 3. n. мн. европеизирају, прип. сад. 

европеизирајући 14.5.1.1.(3». 
Еврощ\јац = Европљанин (в.) 

Европејка = Европљанка (в.) 

европејство, -а с 1.2.1.1.d.(2); 14.1.3.а. 
европејштина, -ё ж 1.2.1.1.d.(2); 14.1.2.1.Ь. 
европијум, -а м, инстр. европијумом, хем. 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Европљанин, Европљанина м, мн. Евро

пљани, Европљана = Европејац, -јца м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. Европејци, Европёјаца, (Клајн 

2009: "Европљанин, -анка, евройски, ређе 
Европејац (обично у смислу 'човек европске 

културе')") 1.2.1.1.d.; 6.2.3.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 
Европљанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки = Европејка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
европскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
европски, прип. 14.6. 
европско-америчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
егал, прип. 14.6. 
егализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
егализацiiјскii = егализационii (в.) 
егализационii = егализацiiјскii, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Егеј, -еја м, (Клајн 2009: "Егеј, Егејско море, 

данас обичније Hero}eie}CKU итд."; ПМС: "Eie) 
(и Јегеј, али не Ајгеј), Eie}cKo (и Јегејско) мо
ре, Ше}ска (и Јегејска) MaKegoHu}a") 1.2.1.1.а.; 

15.1.2.; 14.1.1.а. 
Егејев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
егејскн (об. него јегејскй), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.0.; 5.1.3.; 14.3. 



егзактан 

егзактан и егзактан (уоб. егзактан), -тна, 

-тно, одр. -тни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

егзактно, прип. 14.6. 
егзактност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
егзалтйран = р. егзалтован, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
егзалтйрано = р. егзалтовано, прип. 14.6. 
егзалтйраност = р. егзалтованост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
егзалтitрати, егзалтирам, 3. П. мн. егзалти

рају, прип. сад. егзалтирајући 15.1.1.а.; 14.5.1.1.(3) 
= р. егзалтовати, -ујём, прип. сад. -ујући 15.1.1.а.; 

14.5.1.1.(2). 
егзекуција, -ё ж, дат. -ији, инсТр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
егзекуцијскй = егзекуционй (в.) 
егзекуционй = егзекуцијскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егземплар, -ара м, вок. инстр. -ем и -ом, мн. 

егземплари, егземплара 15.1.1.а.; 14.1.1.а. 

егземпларан, -рна, -рно, одр. ёгземпларни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 15.1.1.а.; 14.3. 
егзерцйр (не егзецйр, ергзецйр), -ира м, ин

стр. -ом, мн. егзерцири, егзерцира и егзерцйр 

(не егзецйр, ергзецир), -а м, инстр. -ом, ген. мн. 

-ира 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

егзерцitрати, егзерцирам, 3. п. мн. егзерцира
ју, прип. сад. егзерцирајући 15.1.1.а.; 14.5.1.1.(3). 

егзерцирнй и егзерцйрнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
егзецйр, егзецйр не него егзерцйр и егзер

цир (в.) 

егзибиција (не екзибиција) = ексхибиција, 
-ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. -ија, (ПМС: 

еiзuбuцuја, еiзuбuцuонu, еiзuбuцuонuсша, еiзu

бuцuонuзам (обичније него ексхибиција итд.)"; 

Клајн 2009: "еiзuбuцuја, еiзuбuцuонuсш(а), 
-uсшкuња, -uонuзам данас је опште прихва

ћено, мадаје П 60 допуштао само ексхuбuцuја 
итд.") 5.1.5.; 14.1.2.1. 

егзибиционй = р. ексхибиционй, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егзибиционИзам = р. ексхибиционitзам, 

-зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 

егзудат 

егзибиционист(а) = р. ексхибиционист(а), 
-ё м, мн. -и, -иста, -истима 14.1.1.е. 

егзибиционitстичкй = р. ексхибиционit

стичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егзибиционисткиња = р. ексхибиционист

киња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

егзистенцијалан, -лна, -лно, одр. ёгзистен

цијални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егзистенцијалitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 
егзистенцијалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

егзистенцијалitстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а; 14.3. 
егзистенцијалitстички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
егзистенцијалисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.Ь. 

егзистирати, егзистирам, 3. п. мн. егзистира
ју, прип. сад. егзистирајући 14.5.1.1.(3). 

Егзодус, -а м, инстр. -ом, (у Библији) 1.2.1.1.i.; 
14.1.1. и егзодус (не ексодус), -а м, мн. егзодуси, 
егзодуса, (масовни одлазак избеглица) 15.1.2.; 
14.1.1. 

егзоним, -има м, мн. егзоними, егзонима и 

егзоним, -а м, мн. егзоними, егзонима 15.1.2.; 
14.1.1.; 

егзорта не него ексхорта (в.) 

егзорцист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

егзорцitстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 

егзотерик, -а м, ВОК. -и че, мн. егзотерици, 

егзотерика l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
егзотеричан, -ч на, -ч но, одр. егзотерични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 15.1.1.а.; 14.3. 
егзотерман = егзотермичан, -ч на, -чно, одр. 

-чни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = егзо

термичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егзотермичан = егзотерман (в.) 

егзотермичкй = егзотерман (в.) 

егзотика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
егзотичан, -ч на, -чно, одр. егзотични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
егзотично, прнп. 1I.1.2.с.; 14.6. 
егзотичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.1.2.2. 
егзудат не него ексудат (в.) 
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египтолог 

египтолог, -а м, ВОК. египтоложе, мн. егип

толози, египтолога, египтолозима 11.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

Египliанин, Египћанина м, мн. Египћа
ни, Египћана и Епiпliанин, Египћанина м, 
мн. Египћани, Египћiiна 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 

14.1.1.a.c.d. 
Египliанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

и ЕГlшliiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
его = его, -а м 14.1.1.Ь. 

егоист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 5.2.2.; 
14.1.1.е. 

егоистичан, -чна, -чно, ОДР. егоистични, -а, 

-о, ген. мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; 5.2.2.; 14.3. 
егоистички = егоистично (в.) 
егоистично = егоистички, прнл. 5.2.2.; 

1I.1.2.с.; 14.б. 

егоистичност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
егоисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 5.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

егоцентризам, -зма М б.2.1.; 14.1.1.С. = его

центричност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
егоцентрик, -а М, ВОК. -иче, МН. егоцентрици, 

егоцентрика l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
егоцентричан, -ч на, -ч но, ОДР. егоцентрич

ни, -а, -о, ген. мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; l1.1.2.с.; 

14.3. 
егоцентрично, прнл. 14.б. 

егоцентричност = егоцентрilзам (в.) 

ед-мемOiр, ёд-мемоара М 14.1.1. 
Едвард (не Едуард, енгл. Edward), -а М, ВОК. 

-е 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Едгар (енгл. Edgar), -а М, ВОК. -е, ннстр. -ом и 

-ем 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
едикт, -а М, мн. едикти, ёдикта 14.1.1. 
Единбурr (енгл. Edinburgh), -а М 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
единбуршкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.0.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 11.1.2.с.; 14.3. 
едиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, ген. мн. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Едмунд (енгл. Edmund), -а М, вок. -е 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

Едуард не него Едвард (в.) 
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еквивален(а)т 

едукација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Едхем = Етхмем, -а М, 1.2.1.1.а; 8.1.3.2.4. 
Езоп, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
езiн (не језiн), езана м, мн. езани, езана 

14.1.1. 
езоповски = р. езопски, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.0.; 4.2.а.; 14.3. 
езоповски = р. езопски, прил. 14.6. 
езопски = езоповски (в.) 
езопски = езоповски (в.) 
езотерија = езотеричност (в.) 
езотерик, -а М, ВОК. -иче, мн. езотерици, езо

терика l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
езотеричност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = езотерија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
еја, -ё ж, ВОК. ёјо, инстр. ејом, ген. мн. еја 5.1.б.; 

14.1.2.1.а. 

ејалiт и ејалет = ајалет (в.) 
Еј-Би-Си (СКР. енгл. АВС), Ёј-Би-Сйја 13.5.1.; 

15.1.1.а. 

ејдс (СКР. енгл. AIDS, сида), -а М, инстр. -ом, 
(Клајн 2009: "ejgc: боље cuga") 1З.5.1.d.; 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ејзенштејн, -а М (руско ашкенаско пре

зиме), (ПМС: "Ајзеншшајн (боље него Ејзен

штејн)"; Клајн 2009: "Ајзеншшајн, не Ејзен
штејн") 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

Ејмери (енгл. Amery), ж индкл. 1.2.1.1.а. 
ек., СКр. екавски 13.2.1. 
екавица, -ё ж 14.1.2.1. = екавштина и екав

штина, -ё ж 14.1.2.1. 
екАвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. екавки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
екавштина и ек8вштина = екавица (в.) 
Еквадор (шп. Ecuador), -а М 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.а. 

екваторијiл, -ала М, мн. екваторијали, 

екваторијала 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 
екваторијiiлан, -лна, -лно, одр. ёкваторијал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еквивален(а)т, -нта М, мн. -и, -ната, (Клајн 

2009: "еквuваленш (ређе еквuваленаш)") б.3.; 
15.1.1.а.; 14.1.1.С. 



еквивалентан 

еквивалентан и еквивалентан, -тна, -тно, 

одр. еквивалентни и еквивалентни, -а, -о, ген. 

мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еквивалентно и еквивалентно, прил. 14.б. 

еквивалентност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = еквивален

ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, ген. мн. -ија 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
еквиваленција = еквивалентност (В.) 
еквirлiiбријум, -а м, инстр. еквилибријумом, 

мн. еквилибријуми, еквйлибријума (и еквirлii

брiiј, -а м, инстр. -ем, мн. еквилибрији, еквили

брија) 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
еквилибрирати, еквилибрирам, 3. л. мн. 

еквилибрирају, прил. сад. еквилибрирајући 

15.1.1.а.; 14.5.1.1.(3). 
еквилибрист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

б.3.; 14.1.1.е. 

еквилибристика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.1. 

еквилибристичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

еквилибристкиња, -ё ж, ген. мн. еквили

бристкиња 14.1.2.1.Ь. 

ёквиноцијiiлан, -лна, -лно, одр. ёквиноци

јални, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
= еквиноцијумскii и еквиноцiiјСКii, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 14.3. 
еквиноцiiјскii = ёквиноцијiiлан (В.) 
еквиноцијумскii = ёквиноцијiiлан (В.) 
еквиноцијум, -а м, инстр. еквиноцијумом, 

мн. еквиноцијуми, еквиноцијума (и еквино

цАј, -а м, инстр. -ем, мн. еквиноцији, еквиноци

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
еквиноцијУМСКii и еквиноцијумскii = 

еквиноцiiјскii и еквиноцiiјскii (В.) 

ЕКГ (лат. EKG, /е-ка-ге/), -а м, скр. електро-
кардиографија 13.3.2. 

екзибиција не него егзибиција (В.) 

екипа и екипа, -ё ж, ген. мн. екипа 14.1.2.1. 
екипiiж, -ажа м, инстр. -ем и -ом, ген. мн. 

-ажа 14.1.1. = екипажа, -ё ж, ген. мн. екипажа 

14.1.2.1.Ь. 

екипажа = екипiiж (В.) 

екипирати, екипирам, 3. л. мн. екипирају, 
прил. сад. екипйрајући 14.5.1.1.(3). 

економисткиња 

екiiпнii и екипнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
екiiпно и екипно, прил. 14.б. 

еклатантан, -тна, -тно, одр. еклатантни, -а, 

-о, ген, мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еклатантно, прил. 14.б. 

екл6га, -ё ж, дат. -ги И р. -зи, ген. мн. екл6га 

и ёклога, -ё ж, дат. -ги И р. -зи, ген. мн. ёклога, 

(ПМС: "еклоiа, дат. -ги"; Клајн 2009: "еклоiа, 
дат. еклоiu") 1I.3.2ј.; 14.1.2.1. 

екмек, -а м, мн. екмеци, ёкмёка, екмецима 

11.2.1.(1); 14.1.1.а. 
екмекчија = екмеuија (В.) 
екмеuија (не јекмеuија) = екмекчија, -ё м, 

ВОК. -ијо, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. -иј а 3.1.3.; 
3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 

екмеuirлук, -а м, мн. екмеџилуци, екмеџiшу

ка, екмеџилуцима 3.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
екмеџiiница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. екмеџини

ца 3.4.1.; 14.1.2.1. 
еколог, -а м, ВОК. -же, мн. еколози, еколога, 

еколозима lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
екологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
екологист(а), -ё м, мн. еколОгисти, екологи

ста, екологистима 14.1.1.е. 

екологистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
lI.1.2.с.; 14.3. 

еколошки (не ёколошки), прил. 14.б. 

еколошкii (не ёколошки), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
економ и ёконом, -а м, ВОК. -е, ген. мн. -ома 

14.1.1. 
економајзер, -а м, инстр. -ом, мн. економај

зери, економајзёра 14.1.1. 
економика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
економисати, -ишём, прил. сад. економи

шући (и економизирати, економизирам, 3. л. 
мн. економизирају, прил. сад. економизирајући) 

14.5.1.1.3. 
економист(а), -ё м, мн. економисти, еконо

миста, економистима 14.1.1.е. 

економистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
14.3. 

економисткиња, -ё ж, ген. мн. економист

киња 14.1.2.1.а. 
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економичан 

економичан, -ч на, -чно, одр. економичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
економичiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ем и 

-ом, ген. мн. -ара З.I.З.; 14.1.1.а. 

економичiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -ки 

З.I.З.; 14.1.2.1. 
економично, прил. 14.6. 
економичиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
економскй (боље него ёкономскй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

ekohomcko-полИтнчкй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(који се односи на економију и политику) З.I.З.; 

4.2.а.; 12.2.1.; 14.З. 
економскополИтнчкй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(који се односи на економску политику) З.I.З.; 

4.2.а.; 14.З. 

екосистём, -ема м, мн. екосистеми, екоси

стема 14.1.1. 
екосфера, -ё ж, ген. мн. екосфера 14.1.2.1. 
ёкотйп, -а м, мн. ёкотипови, ёкотйпова 

14.1.1.С. 

екранизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
екранизовати, -ујём, прил. сад. екранизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и екранизирати, екранизйрам, 
З. л. мн. екранизирају, прил. сад. екранизирају

ћи 14.5.1.1.(З». 

екс (лат. ех: бивши), индкл.; пише се разли

чито: екскраљ, експредседник, ексшампион, 

ексдиректор и сл. (без цртице, као сложеница) 

и екс-Југославија (као полусложеница) и екс 

Совјетски Савез (као сложени израз, када екс 

стоји уз вишечлано име). 

Екс ан Прованс (фр. Аiх-еп-Рrоvепсе), -а м 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
екселентан = ексцелентан, -тна, -тно, одр. 

екселентни и ексцелентни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
екселенција = ексцеленција, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, ген. мн. -ија, (Клајн 2009: "ексе
ленција: правилније би било ексцеленција, 

али је први облик (с делимичним прихвата

њем француског изговора) много обичнији.") 

5.1.5.; 15.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ексер, -а м, мн. ексери, ёксёра 14.1.1. 
ексерче = ексерчиli (в.) 
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ексерчиli, -ића м, инстр. -ем, ген. мн. -йћii 

14.1.1. = ексерче, -ета с З.I.3.; З.2.З.; 14.1.З. 

ексирати, ексйрам, З. л. мн. ексирају, прил. 

сад. ексирајући 14.5.1.1.(З). 

екскавАтор, -а м, инстр. -ом, мн. ексюiватори, 

екскаватора 14.1.1. 
екскавација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ексклава, -ё ж, ген. мн. екскшiва 14.1.2.1. 
ёкскламатйван, -вна, -вно, одр. ёксклама

тивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

екскламативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екскламација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ёксклузйван,-вна,-вно, одр. ёксклузивни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.3. 
ексклузивизам, -зма м 6.1.З.; 14.1.1. 
ексклузивист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

ексклузивистичкй, -а, -о, ген. мн. -их З.I.3.; 

14.3. 
ексклузивисткиња, -ё ж, ген. мн. ексклузи

висткйња 14.1.2.1. 
ёксклузйвно, прил. 14.6. 
ексклузивиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екскомуникација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
екскомуницирати, екскомуницйрам, З. л. 

мн. екскомуницирају, прил. сад. екскомуници

рајући 14.5.1.1.(З). 

ёкскрйљ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

ёкскрiiљеви, ёKCKpiiљёBa 14.1.1.С. 

екскремен(а)т, -нта м, мн. екскременти, ек

скремената 6.З.; 14.1.1.Ь. 

екскурзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
екскурзиоиист(а), -ё м, ми. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. = екскурзист(а), -ё м, мн. -и, -иста, 

-истима 14.1.1.е. 

екскурзист(а) = екскурзионист(а) (в.) 
екскурзисткиња, -ё ж, ген. мн. екскурзист

кйња 14.1.2.1.а. 

екскурс, -а м, мн. екскурси, ёкскурса 14.1.1. 
Екс ле Бен (фр. Аiх-Iеs-Ваiп), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 



екслекс 

екслекс, прип. 14.3. 
ексодус не него егзодус (в.) 

експ., сКр. експедйтор 13.3.1.Ь.; 13.5.1.Ь. 

експанзивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експанзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
експанзионй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
експанзионист(а), -ё ж, мн. -и, -йста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 
експанзионистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
експанзионистички, прип. 5.2.3.; 14.6. 
експатријација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
експедитивност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експедйтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

експедитори, експедитора 14.1.1.а. 

експедиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
експедиционй = експедицйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 15.1.1.а.; 14.3. 
експеримен(а)т, -нта м, мн. -и, -ната, (Клајн 

2009: "ексuерuменш (ређе ексuерuменаш)") 
6.3.; 14.1.1.С. 

експерименталист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

експериментiтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом, мн. експериментатори, експериментато

ра 14.1.1.а. 

експериментација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
експериментисати, -ишём, прип. сад. експе

риментишући 14.5.1.1.(2) (и експериментира
ти, експериментйрам, 3. n. мн. експериментира

ју, прип. сад. експериментирајући 14.5.1.1.(3». 
експерт, -а м, ВОК. -е, мн. експерти, експерата 

6.3.; 14.1.1.а. 
експирација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
експликатйван, -вна, -вно, одр. ёксплика

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
експликативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експликација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

експонйрiност 

експлицирати, експлицйрам, 3. n. мн. експли

цирају, прип. сад. експлицирајући 14.5.1.1.(3) 
експлицитан и експлицитан, -тна, -тно, 

одр. експлицитни и ёксплицитнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
експлиците = експлицитно и експлицит

но, прип. 14.6. 
експлицитно и експлицитно = експлици

те (в.) 

експлицитност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експлоататор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

експлоататори, експлоататора 14.1.1. 
експлоататорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
експлоататорски, прип. 14.6. \ 
експлоатација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијомl 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
експлоатацйјскй = експлоатационй (в.) 

експлоатационii = експлоатацiiјскii, -а, -о, 
ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

експлоатисати, -ишём, импер. -иши, прип. 

сад. експлоатишући 14.5.1.1.(2) (и експлоатира
ти, експлоатйрам, 3. n. мн. експлоатирају, прип. 

сад. експлоатирајући 14.5.1.1.(3». 
експлодИрати,експлодйрам,3.n. ми. екс

плодирају 14.5.1.1.(3). 
експлозива ц, -вца м, ВОК. ёксплозйвче, ин

стр. експлозивцем (не -ом), ми. експлозивци, 

експлозйваца 6.2.3.; 11.1.2.(1); 14.1.1.а. 
експлозивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експлозија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
експозе, -еа м, мн. експозеи, експозеii, експо

зеима, експозее 5.2.4.; 5.2.2.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 
експозиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
експонат, -ата м, мн. експонати, експоната, 

(Клајн 2009: "ексuонаш је лоше скован облик 
(од пат. exponere, изложити, партиципје ех-ро
sitium а не exponatum): боље је употребити до
маћу реч uзложак.") 14.1.1. 

експонент, -а м, мн. -и, -ата 6.3.; 14.1.1.Ь. 
експонйрiност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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експонирати 

експонирати, експонирам, 3. л. мн. експони
рају, прнл. сад. експонирајући 14.5.1.1.(3). 

експорт, -а м, мн. експорти, експората и ёкс

порта 6.3.; 14.1.1. 
експрес, -а м, мн. експреси, ёкспрёса, (воз 

или ресторан) 14.1.1.Ь. 

експрес, прнд. индкл. (експрес-ресторан, Бал

кан-експрес), (ПМС: "ексйрес (прнд. непром.), 

одвојено писање: Орuјенш ексйрес, Балкан екс

йрес, Полонuја ексйрес (имена возова); ексйрес 

ресшоран, ексйрес чuсшuонuца") 14.3. 
експрес = експресно, прнл. 14.6. 
експрес-кафа не него еспресо (В.) 

експресивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
експресија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
експресионизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 
експресионист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

експресионистичкй, -а, -о, ген. мн. -иХ 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

експресионit:стички, прил. 14.6. 
експресионисткиња, -ё ж, ген. мн. експре

сионисткиња 14.1.2.1.а. 

експресно = експрес, прнл. (В.) 
експропрit:јатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, 

мн. експропрйјатори, експропрйјатора 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

експроприј8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
експропријационй = експроприј8цйјскй, 

-а, -о, ген. мн. -иХ 5.1.5.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
експроприј8цйјскй = експропријационй 

(В.) 

екстатичан, -ч на, -чно, одр. експiтични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = екстатичкй, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
екстатичкй = екстатичан (В.) 

екстатички = екстатично (В.) 
екстатично = екстатички, прил. 10.3.; 14.6. 
екстатичност, -ости ж, ннстр. -ости И -ош-

ћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екстензивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = екстензија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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екстрадиција 

екстензионй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

екстернјёр, -ера м, инстр. -ом, мн. екстери

јери, екстеријера 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
екстеријернй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
екстериторијалан, -лна, -лно, одр. ёкстери

торијални, -а, -о, ген. мн.-их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

екстериторијалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 5.1.5.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екстернй и екстёрнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
екстернист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

екстернистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 1I.1.2.с.; 14.3. 

екстернисткиња, -ё ж, ген. мн. екстернист

киња 14.1.2.1. 
естёт, -ета м, мн. естети, естета = естета, -ё 

м, мн. естете, естета, естетама и естети, естета, 

естетима, (В. СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
екстit:нкција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, ген. 

мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
екстра, прид. индкл. (ПМС: "ексшра, спојено: 

ексшрайрофuш, ексшраgохоgак, ексшракла

са, ексшразараgа; одвојено кад добије значење 

придева и посебан нагласак: uмалаје неки екс

шра укус, није било за љих ексшра собе, HygUMO 
вам ексшра услове. ") 

екстравагантност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екстраваганција, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
екстравертан не него екстровертан (В.) 

екстравертйран не него екстровертйран 

(В.) 

екстравертйраност не него екстровертй

раност(в.) 

екстравертност не него екстровертйра

ност (в.) 

екстрадирати, екстрадирам, 3. л. мн. екстра
дирају, прил. сад. екстрадирајући 14.5.1.1.(3). 

екстрадиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 



екстракт 

екстракт, -а м, инстр. -ом, мн. екстракти, ёкс

тракта и неуоб. екстраката, (Клајн 2009: "екс
шракш, не ексШраШ.") 6.3.; 14.1.1. 

екстрактнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
екстракција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
екстракцйјскй = екстракционй (В.) 
екстракционй = екстракцйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
екстрапрОфйт, -ита м, мн. екстрапрофити, 

екстрапрофита 14.1.1.Ь. 

екстраховати, -ујём, прил. сад. екстрахујући 

4.1.; 14.5.1.1.(2) (и екстрахирати, екстрахирам, 
3. л. мн. екстрахирају, прил. сад. екстрахирајући 
4.1.; 14.5.1.1.(3». 

екстремист(а), -ё м, мн. -Н, -иста, -нстнма 

14.1.1.е. 

екстремистички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
екстремистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
екстремисткиња, -ё ж, ген. мн. екстремнст

кйња 14.1.2.1. 
екстремитет, -ета м, мн. екстремнтети, екс

тремитета 14.1.2.1.Ь. 

екстремно, прил. 14.6. 
екстремност и екстремност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
екстровертан (не екстравертан), -тна, 

-тно, одр. екстровертни = екстровертйрiн (не 
екстравертйрiн), -а, -о, одр. екстровертирани, 

-а, -о, ген. мн. -их, (Клајн 2009: "ексшровершан, 
боље него ексШраверШан.") 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

екстровертйрiн = екстровертан (В.) 
екстровертйрiност (не екстравертйрi

ност) = екстровертност (не екстравертност), 
-ости ж, инстр. -ости Н -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

екстровертност = екстровертйрiност (8.) 
ексудвт (не егзудiт), -ата м, мн. ексудатн, 

ексудата 14.1.1.Ь. 

ексудатйвнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ексхашiција, -ё ж, дат. -нјн, инстр. -нјом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ексхалирати, ексхdлирам, 3. л. мн. ексхали

рају, прил. сад. ексхалирајућн 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
ексхибиција р. = егзибиција (В.) 
ексхибиционй р. = егзибициоий (В.) 

екцем 

ексхибициоиИзам р. = егзибициоиИзам (В.) 
ексхибициоиист(а) р. = егзибициоиист(а) 

(В.) 

ексхибиционистичкй р. = егзибициони

стичкй (В.) 

ексхибиционисткиња р. = егзибиционнст
киња (В.) 

ексхорта (не егзорта), -ё ж, мн. ексхорте, 

ексхорти 14.1.2.1.Ь. 

ексхумација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1. 
ексхумирати, ексхумирам, 3. л. мн. ексхуми-

рају, прил. сад. ексхумирајући 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
ексцелентаи = екселентан (В.) 
ексцеленција = екселенција (В.) 
ексцентрик, -а м, ВОК. -иче, мн. ексцентри-

ци, ексцентрика, ексцентрицима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

ексцентричан,-чна,-чно,одр. ексцентри

чни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.с.; 
14.3. 

ексцентрично, прил. 14.6.; 11.1.2.С. 
ексцентричност, -ости ж, инстр. ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 14.1.2.2. 
ексцерпИрати,ексцерпирам,3.л. мн. екс

церпирају, прил. сад. ексцерпирајући 15.1.1.а.; 

14.5.1.1.(3). 
ексцерпт, -а м, инстр. -ом, мн. ексцерпти, ёкс

цёрпта и ексцерпата 6.3.; 14.1.1. 
ексцес, -а м, мн. ексцеси, ёксцёса 14.1.1.С. 

ексцесан, -сна, -сно, одр. ексцесни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ексцесйван, -вна, -вно, одр. ёксцесивни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
екуменизам, -зма м 6.1.3.; 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 
екуменист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -има 

14.1.1.е. 

екуменскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
екцем, -ема м, мн. екцеми, екцема 14.1.1.Ь. 

ел, (ар. уз властита имена) (Клајн 2009: "ел, 
ес, ул, ибн, бен и други предмеци у арапским 

именима (личним и географским) пишу се ма

лим словом: Анвар ел Садат, Моамер ел Гада

фи, Шат ел Арабе, Дар ес Салам, Зија ул Хак, 

Ахмед бен Бела, Мохтар ул Дадах итд. Уколико 

дођу на почетак, пишу се великим словом (Ел 
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елаборација 

Аламејн, Бен Бела, Ибн Сауд), али се још чешће 

изостављају: Садат, Гадафи, итд.") 

елаборација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
елаборИрати,елаб6рйрам,3.л.мн.елаборИ

рају, прил. сад. елаборирајући 14.5.1.1.(3). 
Ел Аламејн, -а м 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь.; 

14.1.1. 
Ел Асад, -а м 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь.; 1.2.1.1.; 

14.1.1. 
еластик, -а м, мн. ешicтици, ешiстйка, ешi

стицима 11.2.1.(2); 14.1.1. = еластика, -ё ж, дат. 

ешicтици, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 14.1.2. 
еластика = еластик (в.) 

еластицirrёт = еластичнiiст (в.) 
еластичан, -ч на, -чно, одр. ешicтичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еластичио, прил. 14.6. 
еластичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

= еластицirrёт, -ета м 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 15.1.1.а.; 
14.1.1.; 14.1.2.2. 

Елбасан, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
елвер = р. елфер, -а м, мн. -ери, -ёра 14.1.1. 
елфер р. = елвер (в.) 
Елдорiдо и уоб. Елдорадо, -а м, (Клајн 2009: 

"Елgораgо, по П великим словом, али малим 

у фигуративном значењу 'земља богатства'.") 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
елеати = елејци (в.) 
елевiтор, -а м, мн. елеватори, елеватора 

14.1.1. 
елевација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ёлевациiiнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 14.3. 
елегантан, -тна, -тно, одр. елегантнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
елегантно, прил. 14.6. 
елегвнтнiiст = елегвнција (в.) 

елеганција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. = елегантнiiст, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
елёгија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
елегйјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
елегйјски, прил. 5.1.3.; 14.6. 
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електро-

елегичан, -чна, -чно, одр. елегичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 
елегичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом И -ем, 

мн. елегичари, елегичара l1.1.2.с.; 14.1.1. 
елегично, прил. 11.1.2.с.; 14.6. 
елегичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; l1.1.2.с.; 14.1.2.2. 
елејци, елёјаца м мн. уоб. = елеати, елеата м 

мн. р. 5.2.4.; 14.1.1. 
Електра, -ё ж, вок. Електра, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.2.1.а. 

електрвна, -ё ж, мн. електране, електрана 

14.1.2.1.Ь. 

електризација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
електрика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
електрификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ёлектрификациiiнii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електрификовати и електрификовати, 

-кујём, прил. сад. -ујући 14.5.1.1.(2) (и електри
фицирати, електрифицирам, 3. л. мн. елек

трифицирају, прил. сад. електрифицирајући 

14.5.1.1.(3». 
електрицirrёт, -ета м, мн. електрицитети, 

електрицитета 14.1.1.Ь.; 15.1.1.а. 

електричiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
електричан, -ч на, -чно, одр. електричнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
електричiр, -ара м, вок. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. електричари, електричара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

електричiрев = електричiров, -а, -о, ген. 
мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

електричiров = електричiрев (в.) 
електричнii = електричкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
електричкii = електричнй (в.) 
електричнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
електро-, као први део сложенице упућује 

на значење електричан, (Клајн 2009: "увек са
стављено: елекiiiроguсшрuбуцuја, елекшройрu

вреgа, елекшроакусшuчкu итд.") 



електроакустика 

електроакустика, -е ж, дат. -ци 14.1.2.1. 
електроакустичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електроаналitза, -е ж, ген. мн. електроана

лиза 14.1.2.1. 
електроаналirrичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електроварилац (не електровариоц), 

-иоца м, ВОК. -иоче, мн. електровариоци, елек

троварилаца 14.1.2.1.а. 

електровi\риоц не него електровi\рилац 

(В.) 

ёлектровод, -а м, мн. ёлектроводи, ёлектро

вода 14.1.1.Ь. 

електрогенератор, -а м, мн. електрогенера

тори, електрогенератора 14.1.1.Ь. 

електродинi\мика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. 

електродинамйка 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
електродинамичан, -ч на, -чно, одр. елек

тродинамичнй, ген. мн. -йх = електродинамич

Kii, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
електродинамичкii = електродинамичан 

(В.) 

електродистрибуција, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електроенергетика, -е ж, дат. -ци, ген. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
електроенергетичкii, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према електроенергетика) 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 
14.3. 

електроенергетскii, -а, -о, ген. мн. -йх, (пре

ма електроенергија) 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
електроенергија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
електроенцефалографија, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електроенцефалографскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
електрозаварitвање, -а С, ген. мн. електро

заваривiiња 14.1.3.а. 

електрозаваривач, -ача м, мн. електро

заваривачи, електрозаваривача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
електроиндукција, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електроиндустрија, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 

електромеханичар 

електроиндустрiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
електроинсталатёр, -ера м, ВОК. ёлек

троинсталатеру, инстр. -ом, мн. електроинста

латери, електроинсталатера 14.1.1. 
електроинсталi\тёрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
електроинсталација, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
електроИнсталаЦИОНii,-а,-О,ген.мн. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
електрокардиографија, -е ж, дат. -иј и, инстр. 

-иј ом, ген. мн. -йја 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електрокардиографскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
електролirrИЧНii = електролirrИЧКii = 

електролiiтскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
електролirrИЧКii = електролirrИЧНii (В.) 

електролiiтскii = електролirrичнii (В.) 

електромагнi!т, -ета м, мн. електромагнети, 

електромагнета 14.1.1. 
електромагнетitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
електромагнетичан, -ч на, -чно, одр. елек

тромагнетичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
електромагнётнii = електромагнётскii, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
електромагнётскii = електромагнётнii (В.) 
електроматеријал, -ала м, мн. електромате

ријали, електроматеријала 5.1.5.; 14.1.1. 
електромашitнац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. електромашинци, електромашйнаца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

електромi\шiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
електромашинство, -а с 14.1.3. 
електрометалург, -а м, мн. електромеТll

лурзи, електрометалурга,електрометалурзи

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
електрометалургија, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ОМ 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електрометалуршкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
електромеханика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
електромеханичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, ген. мн. -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
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електромонтёр 

електромонтёр, -ера м, ВОК. ёлектромонтё

ру, инстр. -ом, мн. електромонтери, електромон

тера 14.1.1. 
електромотiiр, -ора м, инстр. -ором, мн. елек

тромотори, електромотора 14.1.1. 
електромоторнii = електромоторСКii, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
електроничiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, ген. мн. -ари, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
електроничiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електрооптика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

електропорцелiн, -ана м, инстр. -ом, мн. 

електропорцешiнн, електропорцешiна 14.1.1. 
електропривреда, -ё ж 14.1.2.1.Ь. 

електропрilвреднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
електростатика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

електростатичкii = ёлектрОстаТСКii, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ёлектрОстатскii = електростатичкii (в.) 
електротерапеут, -а м, мн. електротерапеу

ти, електротерапеута 14.1.1. 
електротерапија, -ё ж, дат. -нјн, инстр. -нјом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електротерапiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електротермија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
електротермичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
електротехника, -ё ж, дат. -ци 4.1.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
електротехничiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. -и, -ара 4.1.; 1I.1.2.с.; 14.1.1.а. 
електротехничiрскii = електротехничкii, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
електротехничкii = електротехничiрскii 

(в.) 

електроуређiј, -а ја м, инстр. -ем, мн. -аји, 

-аја 14.1.1. 
електрохемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
електрохемiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
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еЛIштичан 

електрочеличана, -ё ж, ген. електрочели

чана 3.1.1.; 3.1.2.; 14.1.2.1. 
елемен(а)т, -нта м, мн. -Н, -ната 6.3.; 14.1.1.С. 
елементiран, -рна, -рно, одр. ёлементарнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
елементiрно, прип. 14.6. 
елементарност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Елза (нем. Else), -ё ж, ВОК. Елза 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

Елзи не него Елси (в.) 
Елизабета, -ё ж, ВОК. Елизабета 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

елiiзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Ёлијар (фр. Eluard), -а м, ВОК. -е и -у, инстр. 

-ом И -ем 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Ёлије, -иј а м, ВОК. Ёлије, инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

еликсiiр, -ира м, инстр. -ом И -ем, мн. елик

сири, еликсира 14.1.1.Ь. 

елимин8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -нјом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
елиминацiiјскii = елиминационii (в.) 
елиминациiiнii = елимин8цiiјСКii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
елиминисати, -ишём, прип. сад. ели мини

шући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2) (и елиминitрати, 
елиминйрам, 3. n. мн. елиминирају, прип. сад. 

елиминирајући 14.5.1.1.(3». 
Ёлиот (енгn. EHot), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 

14.1.1.а. 

елипса и елипса, -ё ж, ген. мн. елипса 

14.1.2.1.Ь. 

елипсаст и елипсаст, -а, -о, одр. елипсастй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
елипсоiiд, -ида м, мн. елнпсоИдн, елнпсоИда 

5.2.2.; 14.1.1.Ь. 
елипсоидiлан и елипсоИдiлан = елипсо

йЦан и елипсойЦан (в.) 

елипсойЦан, -дна, -дно, одр. ёлипсойднй, -а, 

-о, ген. мн. -йх = елипсоидiлан, -лна, -л но, одр. 

ёлипсоидалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

елиптичан, -ч на, -чно, одр. елиптичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



елиптичност 

елиптичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
елиптично, прил. 14.6. 
елиса, -ё ж, ген. мн. елиса 14.1.2.1.Ь. 

елИтист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

елитност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
елоквентан (уоб. елоквентан), -тна, -тно, 

одр. елоквентни (уоб. елоквёнтан), -а, -6, ген. мн. 
-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

елоквентно, прил. 14.6. 
елоквентност (уоб. елоквентност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = 

елоквенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, ген. мн. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
елоквенција = елоквентност (в.) 

Елси (не Ел]и, енгл. Elsie) ж индкл. 1.2.1.1.а. 
ёљда не него хёљда (в.) 

Ема (енгл. Еmmа), -ё ж, вок. Ема 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

емајл = необ. емаљ, -а м, 14.1.1. 
емајлирати, емајлирам, 3. л. мн. емајлира

ју, прил. сад. емајлирајући = необ. емаљирати, 

емаљирам, 3. л. мн. емаљирају, прил. сад. ема
љирајући 14.5.1.1.3. 

емаљ необ. = емајл (в.) 
еманација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, ген. 

мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
еманацйјскй = еманационii (в.) 

еманационii = еманацнјскн, -а, -6, ген. мн. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

еманет = аманет (в.) 
еманирати, еманирам, 3. л. мн. еманирају, 

прил. сад. еманирајући 14.5.1.1.(3). 
еманципант = еманципiтор (в.) 

еманципанткиња и емаНЦИШlнткиња, -ё 

ж, ген. мн. -иља 14.1.2.1.Ь. 

еманципiтор, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, ген. мн. -ора 14.1.1.а. = еманципант, -нта м, 

вок. -нте, мн. -и, -нАта 6.3.; 14.1.1.а. 
еманципiторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
еманципација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
еманцишiцiiјСКii = еманципационii (в.) 

еминентност 

еманципационii = еманципацiiјСКii, -а, -6, 
ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

еманципационист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
еманцнпованост = еманципiipiност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

еманциповати, -пујём, прил. сад. еманци

пујући 14.5.1.1.(2) (и еманципирати, еманци 
пирам, 3. л. мн. еманципирају, прил. сад. еман
ципирајући 14.5.1.1.(3». 

ембарго, ембарга м, мн. -зи, ембiрга, ембар

зима и ембарго, -а м, мн. -зи, ёмбарга, ембарзи

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ембблија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, ген. мн. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
емболичан, -чна, -чно, одр. емболични, -а, 

-6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ембриолог, -а, вок. ембриоложе, мн. ембрио

лози, ембриол6га, ембриолози 5.2.3.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

ембриологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, 

ген. мн. -ија 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
емБРИОЛОШКii, -а, -6, ген. мн. -их 8.2.2.1.; 

11.1.2.с.; 14.3. 
ембрион, -и6на м, мн. ембри6ни, ембри6на и 

ембрион, -а м, ген. мн. ёмбри6на 5.2.3.; 14.1.1. 
ембрионiлнii = ембрионскii, -а, -6, ген. мн. 

-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ембрионскii = ембрионiлнii (в.) 

Емери (енгл. Emery) ж индкл. 1.2.1.1.а. 
Еми (енгл. Еmmје) ж индкл. 1.2.1.1.а. 

ЕмИлија, -ё ж, вок. Емилија 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.а. 

Емилијiн, -ана м, вок. Ёмилијане 1.2.1.1.а.; 
5.1.5.; 14.1.1. 

ЕмИлије, -а м, вок. Емилије 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

ЕмИлијин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

еминентан (уоб. еминентан) и еминентан, 

-тна, -тно, одр. еминентни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
еминентно (УОб. еминентно) и еминентно, 

прил. 14.6. 
еминентност (уоб. еминентност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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еминенција 

еминенција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

емисија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
емисијски = емисиони (В.) 
емисиони = емисијски, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
емiпент, -нта м, мн. -и, -ната б.3.; 14.1.1.с. 

емитовати, -у јем, прил. сад. емитујући 

14.5.1.1.(2) (и емитирати, емитйрам, 3. л. мн. 
емитирају, прил. сад. емитирајући 14.5.1.1.(3». 

емоти_ц, -вца м, ВОК. ёмотйвче, мн. емо

тивци, емотйваца lI.1.1.а.(I); 14.1.1. = емо

ционалац, -лца м, ВОК. ёмоционалче, ген. мн. 

еМОЦИОНliлаца 5.2.3.; 7.2.2.Ь.; 14.1.1.а. 
емотивно, прил. 14.б. 

емотивнест, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
емоција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
емоционалац = емотивац (В.) 

емоционално, прил. 5.2.3.; 14.6. 
емоциоиалиост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
емпйрија и емпирија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
емпИријски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
емпиријски, прил. 5.1.3.; 14.6. 
емпиричан, -ч на, -чно, одр. емпиричнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
емпирик = емпиричар (В.) 

емпириокритицизам, -зма м 6.1.3.; 5.2.3.; 
14.1.1.с. 

емпириокритичар, -а м, ВОК. -у И -е, ин

стр. -ом И -ем, мн. -и, емпириокритичара 5.2.3.; 
14.1.1. 

емпириокрiпичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

емпирист(а) = емпиричар (В.) 
емпиристички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
емпиричан = емпирйјскй (В.) 

емпирнчар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, емпиричара 14.1.1.а. = емпирнк, -а м, ВОК. 

-че, мн. -ци, ген. мн. -йка lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
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ендемија 

14.1.1.а. = емпирист(а), -е м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

емпирички = емпиријски (В.) 

емпИрички = емпиријски (В.) 
емпИричност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
емпоријум, -а м, инстр. емпоријумом, мн. 

емпоријуми, ген. мн. емпоријума (и емпориј, 

-а м, инстр. -ем, мн. емпорйји, ген. мн. емпорйја) 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
ёму, -уа м, мн. -и, -уа, зоол. 14.1.1.Ь. 

емулзија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
емулзионисати, -ишем, прил. сад. -ишући 

14.5.1.1.(2) (и емулзионирати, емулзионйрам, 
3. л. мн. емулзионирају, прил. сад. емулзиони
рајући 14.5.1.1.(3» = емулзирати, емулзйрам, 

3. л. мн. емулзирају, прил. сад. емулзирајући 

14.5.1.1.(3». 
емфаза, -е Ж, ген. мн. -аза 14.1.2.1.Ь. 

емфатичан, -чна, -чно, одр. емфатичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = емфа

тички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
емфатички = емфатичан (В.) 
емфатички = емфатично (В.) 
емфатично = емфатички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
ена ц не него хендс (В.) 

енгеча (не јенгеча), -е Ж, ген. мн. ёнгеча 

14.1.2.1.Ь. НЕМА У Ј!!! 

Енглез, -еза м, ВОК. Ёнглезу, мн. Енглези, Ен
глеза 1.2.1.1.d. и енглез, -еза м, мн. енглези, ен
глеза (коњ) 14.1.1.а. 

Енглеска, -е ж, дат. Енглеској 1.2.1.1.h.; 
8.1.2.1.; 14.1.2.1.а. 

Енглескиња, -е ж, ген. мн. Енглескйња 
1.2.1.1.d.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

енглеско-амерички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 10.3.; 14.3. 

енглескоамерички = англоамерички, -а, 
-о, ген. мн. -йх 1.2.2.0.; 3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 10.3.; 
14.3. 

Енгр (фр. Ingres), -а м, ВОК. Енгр 1.2.1.1.а.; 
14.1.1.а. 

ендек = јендек (В.) 

ендемија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 



ендеМiiјСКii 

ендеМiiјСКii = ендёМСКii, -а, -5, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

ендёмскй = ендемiiјскй (в.) 
Ендехiзија (према НДХ), -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -иј5м, (ПОГРД. Независна Држава Хрватска) 

5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ендехВзiiјСКii, -а, -5, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
еНДОГI!Н и еНДОГI!Н, -а, -о, ОДР. -и, -а, -5, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ендодерм, -а м, ИНСТР. -ом, ген. мн. -ёрма 14.1.1. 

= ендодерма, -ё ж, ген. мн. ёндодёрми 14.1.2.1. 
ендодерМСКii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ендокринолог, -а М, ВОК. ендокриноложе, мн. 

еНДОКРИНОЛОЗИ,ендокриноЛ5га,ендокриноло

зима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
ендокринологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м 

5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
ендоскопија, -ё ж, дат. -ији, ИНСТР. -иј5м 

5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
ендотеРМИЧКii, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Ендрју не него Ендру (в.) 
Ендрјус не него Ендрус (в.) 
Ендру (не Ёндрју, енгл. Andrew), Ёндруа М, 

вок. Ёндру 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
Ендрус (не Ёндрјус, енгл. Andrews), -а м, бо

ље него Ёндруз 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
енђа не него јенђа (в.) НЕМА У Ј!!!!!!!!!! 

EHeitдa, -ё ж, (Клајн 2009: "EHejuga") 1.2.1.1.; 
5.2.2.; 14.1.2.1.а. 

Енёј, -еја м, ВОК. Ёнёју, инстр. -ејем = Енеја, -ё 
м, ИНСТР. Енеј5м, митол. 1.2.1.1.f.; 5.1.6.; 14.1.1.а.; 
14.1.2.1.а. 

енергент, -нта М, мн. -и, -ната 6.3.; 14.1.1.Ь. 
енергетнк, -3 М, мн. енергетици, енергетйка, 

енергетицимз 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
енергетика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. енергетика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
енергетичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, ИНСТР. -ом и 

-ем, ген. мн. енергетичари, енергетичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

енергетнчiiрскii, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

енергетичкii = eHepreTCKii (в.) 
енергетски, прил. 14.6. 

ентузијаС!Ј'киња 

eHepreTCKii = енергетичийј -а, -о,. ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
енергија, -ё ж, дат. -ији, инстр.·-ијОм, ген. мн. 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
eHepriijcKii, -а, -5, ген. мн. -Их,5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
енергичан, -чна, -чно, ОДР. енергични, -а, -5, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
енергично = енергички, ПРИЛ.' 14.6. 
енергичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3,; 3.2,2,а,; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ензiiм = енцнм, -има М, мн. -имн, -има, (Клајн 

2009: "ензuм, боље него енцим.") 14.1.1.Ь. 
еннгма, -ё ж, ген. мн. енйгмй и ёнйгмй и ениг

ма, -ё ж, ген. мн. енигми и енигми 14.1.2.1. 
енигмат(а), -ё ж, мн. енигмати, енигмата, 

енигматима и енигмате, енигмата, енигмата

ма = енигматичар, -а м 14.1.1. 
енигматика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь.; 
енигматичан, -чна, -чно, ОДР. енигматични, 

-а, -5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
енигматичар = енигмат(а) (в.) 
енигматичкii, -а, -5, ген, мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
енигматскii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
енклilтика, -ё ж, дат. -ци, ген. МИ. -и ка 

1I.2.1.{I); 14.1.2.1.Ь. 
енорман и енорман, -мна, -мно, ОДР. енорм

ни, -а, -5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
енормно и енормно, ПРИЛ. 14.6. 
Енрике (порт. Henrique и шп. Enrique), -еа м, 

ВОК. Енрике 1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 14.1.1.а. 
ентеријl!р = ннтеријёр (в.) 
ентеријерист(а) = интеријерист(а) (в.) 

ентеријl!рнй = интеријерни (в.) 
ентй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ентузијастичан, -чна, -чно, ОДР, ентузија-

стични = ентузијастичкii, -а, -5, ген. мн. -их 
3.1.3.; 6.2.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 

ентузијастички = ентузијастично (в.) 

ентузијастичкii = ентузијастичан (в.) 
ентузијастично = ентузијастички, прил. 

14.6. 
ентузијасткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 
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енцефалогр8фнја 

енцефалографија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
енциклопедија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
енциклопедйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
енцнклопеднст(а), -е М, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

енциклопедистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
енциклопедистички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
енциклопедисткиња, -е Ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.а. 

енцйм = ензйм (В.) 
Еол, Еола м, ВОК. Ёоле, инстр. Еолом, митол. 

1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
еолйт, -ита М, мн. еолити, еолита 14.1.1. 
еоцен, -а м и еiщi!н, -ена м 14.1.1.Ь. 

еп, -а м, мн. епови, епова = епос, -а м, инстр. 

ёпосом, мн. ёпоси, ёпбса 14.1.1.; 15.1.1.Ь. 
епарх, -а м, ВОК. -ше, мн. епарси, ёпарха, епар

сима 4.1.; ll.1.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
епархија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1. 
ёпархијiлнй = епархйјскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
епархйјскй = ёпархијiлнй (В.) 
епентеза и епентеза, -е Ж, ген. мн. -за 

14.1.2.1.Ь. 

епеитетскй и епентетскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
епиграм и епиграм, -а М, мн. -и, -ама 

14.1.1.Ь. 

епиграматик, -а м, ВОК. -че, мн. епиграмати

ци, епиграматйка, епиграматицима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
епиграматика, -е Ж, дат. -ци 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

епиграматичан, -ч на, -чно, одр. епигра

матични = епиграматичкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епиграматичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, ген. мн. -ари, -ара 14.1.1.а. 

епиграматички = епиграматично (В.) 
епиграматичкй = епиграматичан (В.) 
епиграматично = епиграматички, прил. 

14.6. 

268 

епизодично 

епиграмист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

епиграмски и ёпиграмски, прил. 14.6. 
епиграмскй и ёпиграмскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
епиграф и ёпиграф, -а м, инстр. -ом, ген. мн. 

-афа 14.1.1.Ь. 

епигр8фика, -е Ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

епиграфскй и ёпиграфскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
епидемија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

епидемйјски, прил. 5.1.3.; 14.6. 
епидемйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.6. 
епидемиолог, -а М, ВОК. епидемиоложе, мн. 

епидемиолози, епидемиолбга, епидемиолози

ма 5.2.3.; ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
епидемиологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
епидемичан, -ч на, -чно, одр. епидемичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епидемично, прил. 3.1.3.; 14.6. 
епiщерм и ёпидерм, -а м, инстр. -ом, ген. мн. 

-ерма 14.1.1.Ь. = епiщерма, -е ж, ген. мн. епидер

мй 14.1.2.1.Ь. 

епидерма = епiщерм (В.) 
епiщермскй и ёпидермскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ёпизодан, -дна, -дно, одр. ёпизоднй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = епизодичан, 

-чна, -чно, одр. епизодичнй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = епИзодскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
епизодист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. = епизодичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, мн. епизодичари, епизодичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

епизодистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
епизодисткиња, -е Ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1. 
епизодичан = ёпизодан (В.) 

епизодичiр = епизодист(а) (В.) 

епизодичiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

епизодично = епИзодски, прил. 14.6. 



епизодичнiiст 

епизодичнiiСт, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
епИзiiдски = епизодично (В.) 
епИзiiдски = епизiiдан (В.) 
епизоотија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
епик = епичар (В.) 
епика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.а. 
епикуреизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. = епи-

курејство, -а с 6.2.2.а.; 14.1.3.а. 

епикурi!јка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
епикурi!јски = епикурски, прип. 14.6. 
епикурi!јски = епикурски, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епикурејац, -јца м, ВОК. ёпикурёјче, инстр. 

епикурејцем (не -ом), мн. епикурејци, епику

рёјаца, епикурёјцима 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 6.2.3.; 
ll.l.l.a.(l); 14.1.1.а. 

епикурејство = епикуреизам (В.) 

епикурски = епикурi!јски (В.) 
епикурски = епикурi!јски (В.) 
епилепсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
епилептик = епилептичiiр (В.) 

епилептичан, -чна, -чно, одр. епилептичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = епилеп

тички, -а, -о, ген. мн. -йх 14.3. 
епилептичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. епилептичари, епилептичара 3.1.3.; 
14.l.l.а. = епилептик, -а м, ВОК. епилептиче, 

мн.епилептици,епилептйка,епилептицима 

ll.l.l.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.l.l.а. 
епилептички, прип. 3.1.3; 14.6. 
епилептичкii = епилептичан (В.) 
епИлог, -а м, мн. епИлози, епилога, епилози

ма 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
епископ, -а м, инстр. -ом, мн. епископи, епи

скопа 14.1.1. 
епископiiт, -ата м, мн. епископати, еписко

пата 14.1.1. = епископство, -а с, ген. мн. -става 

6.2.2.а.; 14.l.3.а. 

епископија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
епископијски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

епископија) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

епоха 

епископски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према епи

скоп) 4.2.а.; 14.3. 
епископство = епископiiт (В.) 

еписценијум, -а м, инстр. еписцёнијумом, мн. 

еписцёнијуми, еписцёнијума (и еписцениј, -а 

м, инстр. -ем, мн. еписцёнији, ген. мн. еписцёнй

ја) 5.1.5.; 14.1.1.Ь 
епитаф и епИтаф, -а м, ген. мн. -афа 14.1.1. 
епителијiiлан, -лна, -лно, ОДР. ёпителијал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епитi!лни = епителски, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
епителски = еПИТi!ЛНИ (В.) 
епитрахиљ, -иља м, инстр. епитрахИљем 

(не -ом), мн. епитрахИљи, епитрахИља 4.2.а.; 

14.1.1. 
епитрахиљски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
епифеномi!н, -ена м, мн. епифеномен и, епи

феномена 14.1.1.Ь. 

епифеноменiiлан, -лна, -лно, одр. ёпифено

меналнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епицентар, -тра, инстр. ёпицентром, мн. ёпи

центри, ёпицентара 14.1.1. 
епицентрiiлни и епицентрiiЛНИ, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
епициклоида, -ё ж, ген. мн. епициклоИда 

5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
епичан, -чна, -чно, одр. епичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
епичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

-и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.a. = епик, -а м, ВОК. епиче, 

мн. епици, епйка, епицима 1I.I.I.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

епнчнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
еполета и еполета, -ё ж, ген. мн. еполета 

14.1.2.1.Ь. 

епоним, -а м, мн. епоними, епонйма и епо

ним, -има м, мн. епоними, епонима 14.1.1.Ь. 

епонимски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
епопеја, -ё ж, дат. -еји, инстр. -ејом, ген. мн. 

епопеја 5.1.6.; 14.1.2.1.b. 
епос = еп (В.) 
епоха и епоха, -ё ж, дат. -хи И -си, ген. мн. 

епоха 4.1.; 1l.3.2.i.; 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.b. 
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Ера = Еро 

Ера = Еро, -е м, дат. Ери, ак. Еру, ВОК. Еро, ИН
стр. Ером И Еро, -а м, дат. Еру, ак. Ера, ВОК. Еро, 
инстр. Ером 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 

ера, ере ж, ген. мн. ера 14.1.2.1.Ь. 

ёрав = хёрав (в.) 
Еразмо, -а м, ВОК. Еразмо 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
ерйр, -ара м, инстр. -ом И -ем, МН. -и, -ара 

14.1.1. 
Ер8та, -е ж, ВОК. Ерата = Ерато, -е ж, ВОК. 

Ерато, МИТОЛ. 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1.а. 
Ер8тин, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ерато = Ер8та (в.) 

Ербјё (фр. Herbier), -еа м, ВОК. Ербјё, инстр. 
Ербјеом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ергела (не хергела), -е ж, инстр. -ом, ген. МН. 

-ела 14.1.2.1.Ь. 

ергзецйр, ёргзецйр не него егзерцйр, ёг

зерцйр (в.) 

Ердевйк, -нка м 1.2.1.1.h.; ll.1.1.a.(1); 
14.1.1.а. 

Ердевitчанин, Ердевнчанина м, МН. 

Ердевнчани, Ердевнчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
1l.1.2.c.; 14.1.1.С. 

ердевйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.0.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 1l.1.2.c.; 14.3. 

ЕрдевitЧiнка, -е ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Ердёљ, -еља м, инстр. -ељем 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

Ердељац, Ердељца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

Ердељци, Ердёљаца 1.2.1.1.d.; 6.2.3.; ll.1.1.a.(1); 
14.1.1.а. 

Ердёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 
1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

еремйт, -нта М, мн. еремити, еремита 14.1.1.а. 

= еремита, -е М, МН. еремити, еремйта 14.1.1. 
еремнта = еремйт (в.) 

еремйтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Ерера и Тордесиљас (шп. Herrera у Tordesil-

1as) 1.2.1.1ј.; 1.2.1.2.2.Ь. ОСТАЛО ЈЕ НЕАК
ЦЕНТОВАНО! 

Ерехтёј, -еја и -еја м, ВОК. Ёрехтёју и Ерехте
ју, инстр. Ерехтејем и Ерехтејем, МИТОЛ. 1.2.1.1.f.; 
5.1.6.; 14.1.1.а. 

Ернда, -е ж, ВОК. Ерйда 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 
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еротика 

Ерitдин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Ерйннја, -ё ж, дат. -ији, ВОК. Еринија, инстр. 
-иј ОМ 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 

еристика, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

еристичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
1l.1.2.c.; 14.3. 

Еритреја, -е ж, ВОК. Еритреја 1.2.1.1.h.; 5.1.6.; 
14.1.2.1.а. 

ерИтрёјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.0.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

еркондишн (енгл. air-conditioned), -а м, МН. 
еркондишни, еркондиишна, (Клајн 2009: "Че
сто су погодинији изрази клuмаiiiuзацuја и 

клuма-уређај") 14.1.1. 
ёрлiв = хёрлiв (в.) 
ер-лйфт, -а м, МН. ер-лифтови, ер-лифтова 

12.2.1.; 14.1.1.С. 
ЕрмиТiЖ, -ажа м, ВОК. Ёрмитажу, инстр. 

Ермитажем 1.2.1.1ј.; 14.1.1.а. 

Ернандез (шп. Hernandez), -а м, ВОК. -же 
1.2.1.1.а.; ll.1.1.a.(1); 14.1.1.а. 

Ернест (енгл. Ernest), -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 
14.1.1.а. 

Еро = Ера (в.) 
еродitрати, еродйрам, 3. Л. МН. ероднрају, 

ПРИЛ. сад. ероднрајући 14.5.1.1.(3). 
ерозија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. МН. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ерозйјскй = ёрозионй (в.) 
ёрозионй = ерозйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Ерос, -а м, МИТОЛ. 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. и ерос, 

-а м (телесна љубав, похота, сексуална пожу

да) 14.1.1.Ь. 

еротИзам = еротика (в.) 
еротнзацнја, -ё ж, дат. -ији, ИнсТр. -иј ом, ген. 

МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
еротизовати, -зу јем, ПРИЛ. сад. еротизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и еротизitрати, еротизйрам, 
3. Л. МН. еротизнрају, ПРИЛ. сад. еротизнрајући 
14.5.1.1.(3». 

еротик = еротичiр (в.) 

еротика, -е ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. = 

еротизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 



еротичан 

еротичан, -ч на, -чно, одр. ер6тичнй, -а, -б, 

ген. мн. -йх = еротскй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
еротичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. ер6тичари, ер6тичара 14.1.1.а. = еротик,-а 

м, ВОК. -че, мн. ер6тици, еротика З.1.2.; 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
еротичарскй, -а, -б, ген. мн. -йх З.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
еротичкй = еротичаи (В.) 
еротично = еротски, прил. 14.б. 
еротичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.1.3.; З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
еротоман, -ана м, мн. еротомани, еротомана 

и еротоман, -а м, мн. еротомани, еротомана 

14.1.1.а. 

еротоманка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.З.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 

еротоманија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
еротскй = еротичан (В.) 

еротски = еротично (В.) 
ерудiщија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
еруптивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ерупција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Ерцеговина не него Херцеговина (В.) 
есеј, -еја м, инстр. -ејем, мн. есеји, есеја 5.1.б.; 

14.1.1.Ь. 

есејист(а), -е М, мн. -и, -йста, -истима 5.2.2.; 
14.1.1.е. 

есејистика, -е ж, дат. -ци 5.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

есејистички, прил. 14.б. 

есејистичкй, -а, -б, ген. ми. -йх З.1.3.; 5.2.2.а.; 

4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.З. 

есејисткиња, -е ж, ген. мн. есејисткйња 

5.2.2.; 14.1.2.1. 
есенцијалан, -лна, -лно, одр. ёсенцијалнй, 

-а, -б, ген. мн. -йх 5.1.5.; б.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 
есенцијално, прил. 5.1.5.; 14.б. 
есесовац, -бвца М, ВОК. -бвче, мн. есесовци, 

есесоваца б.2.13.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

есесовскй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

есиафлија 

ескадра, -е ж, ген. мн. ескадрй и eCKiдpa, -е 

ж, ген. мн. ескадрй 14.1.2.1.Ь. 

ескадронац, -нца М, ВОК. ёскадрбнче, инстр. 

-ем (не -ом), мн. ескадр6нци, ескадрбнаца, еска

др6нцима б.2.3.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1. 
ескалiiтор, -а М, ген. мн. ескалатори, ескала

тора 14.1.1.Ь. 

ескалација, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијбМ, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ескалирати, ескалйрам, з. л. мн. ескалирају, 

прил. сад. ескалирајући 14.5.1.1.(З). 

ескивitрати, ескивйрам, з. л. мн. ескивирају, 

прил. сад. ескивирајући 14.5.1.1.(З). 

ескија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, ген. мн. 

ёскйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Ескйм, -има м, мн. Ескими, Ескима 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

Ескймка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 

есконт, -а м, мн. -и, -ната б.З.; 14.1.1.Ь. 

есконтнй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
есконтовати, -ту јем, прил. сад. есконтују-

ћи 14.5.1.1.(2) (и есконтирати, есконтйрам, 
з. л. мн. есконтирају, прил. сад. есконтирајући 

14.5.1.1.(З». 

ескорт, -а М, мн. ескорти, ёскбрта, ескорти

ма = ескорта и ескорта, -е ж, ген. мн. ескортй 
14.1.2.1. 

ескортер, -ера М, инстр. -ом, мн. ескортери, 

ескортера 14.1.1. 
ескортий, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

ескудо (порт. escudo), ескуда М, инстр. -ом, мн. 
ескуд(ос)и, ескуд(ос)а (некадашња портигалска 

монета), (Клајн 2009: "ескуво: боље него еску
goc, што је облик множине") 14.1.1. 

Ескулап, -а м, ВОК. Ёскулапе и Ескулiiп, -апа 
м, ВОК. Ёскулапе, (митол. бог лекарства) 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.а. 

ёскулап, -а м, мн. ёскулапи, ёскулапа и 

ескулап, -апа М, мн. ескулапи, ескушiпа, (ле

кар) 14.1.1. 
еснафскй, -а, -б, ген. мн. -йх, (према еснаф) 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.З. 
еснафлйјскй, -а, -б, ген. мн. -йх, (према есна

флија) 5.1.З.; 4.2.а.; 14.З. 

еснафлија, -е М, дат. -ији, инстр. -ијбм, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
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Есоп 

Есоп не него Езоп (в.) 
еспап (не хеспап), -апа м, ген. мн. -апа, тур. 

14.1.1.С. 

есперантист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

есперантистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

есперантисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1. 
еспресо (не експрес-кафа), еспреса м, (вр

ста кафе) 14.1.1.Ь. 

естаблишмент (енгл. establishment), -а м 6.3.; 
14.1.1. 

Есташ (фр. Eustache), -аша м, вок. -у, инстр. 
-ом И -ем 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Естер (енгл. Esther) ж индкл. 14.1.2.1.а. 
естер, -а м, инстр. -ом 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

Естерајхер (нем. Oesterreicher), -а м, вок. -у, 
инстр. -ом И -ем 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

естёт, -ета м, мн. естети, естета 14.1.1. = 

естета, -ё м, мн. естете, естета и естети, есте

та 14.1.2.1. 
естета = естёт (в.) 

естетизам = естетицизам, -зма м 6.1.3.; 
14.1.1.С. 

естетизовати, -зујём, прил. сад. -ујући 

14.5.1.1.(2) (и естетизitрати, естетизирам, 3. 
л. мн. естетизирају, прил. сад. естетизирајући 

14.5.1.1.(3)). 
естетик = естетичар (в.) 
естетика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
естетицизам = естетизам (в.) 
естетичан = естетичкii (в.) 

естетичар, -ара м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем = естетик, -и ка м, мн. естетици, естетика 

14.1.1. 
естетичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.3.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
естетичарскii, -8, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
естетички = естl!тски и естетски (в.) 

естетички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
11.1.2.с.; 14.3. = естетичан, -чна, -чно, одр. есте

тични, -8, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.8.; 
14.3. 

естетичнiiст, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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етапни 

естётски и естетски = естетички, прил. 
3.1.3.; 14.6. 

естетски и естl!тски, -а, -о, ген. мн.-Их 4.2.а.; 

14.3. 
Естонац, Ест6нца м, ннстр. -ем (не -ом), мн. 

Ест6нци, Естонаца 1.2.1.1.d. 6.2.3.; ll.l.l.a.(I); 
14.1.1. 

Естiiиија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Естбнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 
1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1. 

естрада, -ё ж, ген. мн. естрада 14.1.2.1. 
естраднн и естрадни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
естрогеи и естрогёи, -а м 14.1.1.Ь. 

естуар, -ара м, инстр. -ом И -ем, мн. естуари, 

естуара 14.1.1. = естуаријум, -а м, инстр. естуа

ријумом, мн. естуаријуми, естуаријума (и есту

арйј, -а м, инстр. естуаријем, мн. естуарији, ген. 

мн. естуарија) 5.1.5.; 14.1.1. 
естуарйјскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
естуаријум (и естуариј) = естуар (в.) 

есхатолог, -а м, мн. есхатолози, есхатолога 

4.1.; ll.l.l.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
есхатологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
есхатолошки, прил. ll.l.2.c.; 14.6. 
есхатОлошки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.2.2.1.; ll.l.2.c.; 14.3. 
Ёсхил, -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 4.1.; 14.1.1. 
есцајг, -а м, мн. ёсцајзи, ёсцајга 1l.2.1.(l); 

14.1.1. 
ЕТА, ж скр. индекл., (Клајн 2009: "Нема оп

штег решења за падешку промену скраћеница 

као што су ЦИА, ЕТА, ИРА, ФИФА, НАСА, 

АНСА итд. Где је то могућно, треба их писати 

само с почетним великим словом, нпр. upuuag
ник Еше, goioBOp с Фифом или употребити ис
пред њих неку заједничку именицу, нпр. за ор

lанuзацuју ЕТА, с шајним уgружењем ИРА.") 

етаж, -ажа м, мн. етажи, етажа 14.1.1. = ета-

жа, -ё ж, ген. мн. етажа 14.1.2.1. 
етllжа = етаж (в.) 

етапа и етапа, -ё ж, ген. мн. -апа 14.1.2.1. 
етапни и етапнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3 



етапно 

етапно н етапно, прип. 14.6. 
етар, етра м 14.1.1.Ь. = етер, етера м, (Клајн 

2009: тако"у свим значењима") 14.1.1.Ь. 
етарскй и етарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. = етерскй и етерскй н етерскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
етатизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
етатизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
етатизовати, -зујём, прип. сад. -ујући 

14.5.1.1.(2) (и етатизирати, етатизирам, 3. 
п. мн. етатизирају, прип. сад. етатизирајући 

14.5.1.1.(3». 
етатист(а), -ё ж, мн. етатисти, етатиста, ета

тистнма 14.1.1.е. 

етатистички, прип. 3.1.3.; l1.1.2.с.; 14.6. 
етатистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

l1.1.2.с.; 14.3. 
Етвеш (мађ. Otvos, трад. Eotvos), -а м, ВОК. -е, 

инстр. -ом Н -ем 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

етер н етер = етар (В.) 

етеричан, -чна, -ч но, одр. етернчнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
етерично, прип. 3.1.3.; 14.3. 
етеричност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
етерскй н етерскй н етерскй = етарскй и 

етарскй (В.) 

етика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. ётйка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

етикетИрати,етикетйрам,3.п. мн.етике

тирају, прип. сад. етикетирајућн (према етике

та) 14.5.1.1.(3). 
етикеција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
етйл, -ила м, мн. етйли, етйла и етил, -а м, 

мн. етипи, ётйла 14.1.1. 
етил-алкохол, етил-алкохола м 15.1.1.а.; 

\4.\.1. 
етимолог, -а м, ВОК. -же, мн. етимолози, 

етимолога, етимолозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

етимологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
етимологисати, -ишём, им пер. -и ши, прип. 

сад. етнмопогншући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2) (и ети
мологизИрати,етимологизйрам,3.п.мн.ети-

етничко-н8ционални 

мологизирају, прип. сад. етнмологизирајући 

14.5.1.1.(3». 
етимологйјски = етимолошки (В.) 

етимологйјскй = етимолошкй (В.) 

етимолошки = етимологйјски, прип. 

8.1.2.1.; l1.1.2.с.; 14.6. 
етимолошкй = етимологйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 14.3. 
етиологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.2.3.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
етиолошки, прип. 5.2.3.; 8.2.2.1.; l1.1.2.с.; 

14.6. 
етиолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
Етиопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом Н Ети-

6пија, -ё ж, (заст. Абесинија, Абисинија) = Ха

беш 1.2.1.1.Ь.; 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. НЕМА У Х!! 
етиопйјскй = етиопскй (В.) 

Етиопљанин, Етиопљанина м, мн. Етио

пљани, Етнопљана (заст. Абесинац, Абиси

нац) 1.2.1.1.d.; 5.2.3.; 14.1.1. 
Етиопљанка, -ё ж, дат. -кн (не -ци), ген. мн. 

-кй (заст. Абесинка, Абисинка) 1.2.1.1.d.; 5.2.3.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

етиопскй = етиilПйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.0.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
етичан, -чна, -чно, одр. етичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
етика, -ё ж, дат. -ци 14.1.2.1.Ь. 

етичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом Н -ем, мн. 

-Н, -а 3.1.3.; 14.1.1. 
етички = етично, прип. 3.1.3.; 1I.1.2.с.; 14.6. 
етичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; l1.1.2.c.; 

14.3. 
етично = етички (В.) 

етичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
етник, -а м, ВОК. -че, мн. етници, ётнйка, ет

ницима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
етникум, -а м, мн. етникуми, етннкума 

14.1.1. 
етничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 1I.1.2.с.; 

14.3. 
етнички, прип. 3.1.3.; l1.l.2.с.; 14.6. 
етничко-н8ционални, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; l1.1.2.с.; 12.2.1.d.; 14.3. 
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етно-

етно-, као први део сложени це упућује на 

значење етнички, народносни. 

етнобиологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
етнобиолошки, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 8.2.2.1.; lI.1.2.с.; 14.3. 
етногенеза, -ё ж, ген. мн. етногенеза и етно

генеза, -ё ж, ген. мн. етногенёза 14.1.2.1. 
етногенетичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
етногенетички = етногенетски (В.) 
етногенетски = етногенетички, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
етнограф, -а м, мн. етнографи, етнографа 

14.1.1. 
етнографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
етнографкиња, -ё ж, ген. мн. етнографкй-

ња 14.1.2.1. 
етнографски, прил. 14.6. 
етнографски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
етнографско-национални, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
етнографско-социјални, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
етнолог, -а м, ВОК. -же, мн. етнолози, етноло

га, етнолозима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
етнологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
етнолошки (не етнолошки), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
етнОлошки (не етнолошки), прил. 8.2.2.1.; 

lI.1.2.с.; 14.3. 
етномузиколог, -а м, ВОК. -же, мн. етному

зиколози, етномузиколога, етномузиколозима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
етномузикологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
етномузнколошки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
етнонационални, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
етно-пipк,ётно-парка, мн.ётно-паркови, 

ётно-паркова, (Клајн 2009: "ешно- стаста

вљено: ешнойарк, ешноiенеза, ешномузuколоi 

итд.") 12.1.3.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
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еуритмија 

етнопсихолог, -а м, ВОК. -же, мн. етнопсихоло

зи, етнопсихолога, етнопсихолозима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. ВОКАТИВ СУМЊИВ!!!!!! 
етносоцијални, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
етно-стИл, -а м, мн. ётно-стилови, ген. ётно

стилова 12.2.1.Ь.; 14.1.1.с. 

етноцентрист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

ЕТОiл (фр. Etoi1e), -ала м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Етрурац, Етрурца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Етрурци, Етрураца = Етрушчанин, Етрушча
нина м, мн. Етрушчани, Етрушчана 1.2.1.1.d.; 
3.1.2.; 8.2.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

Етрурија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Етрурка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. = Етрушчанка, -ё 

ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
8.2.2.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

етрурски = етрушчiнски, -а, -о, ген. мн. -йх 
1.2.2.0.; 4.2.а.; 14.3. 

Етрушчанин = Етрурац (В.) 
Етрушчiнка = Етрурка (В.) 
етрушчiнски = етрурски (В.) 

етуи, -иј а м, инстр. -ијем, ген. мн. -ија 5.2.2.; 
5.1.5.; 14.1.1. 

Етхмем = Едхем (В.) 
еЬим = хеЬим (В.) 

еурека (и об. еурека), УЗВ. 

еудемонистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 

еукалиптус, -а м, бот. 14.1.1. 
Еуклид, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
еуклидски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Еулалија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. Еулалија, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
еунух = евнух (В.) 
еунушки = евнушкй (В.) 

Еурiщика (грч. Еuгidikё), -ё ж, ВОК. -о, дат. -ци 

И -ки, (Клајн 2009: "EypuguKa, дат. Еуридики.") 
1.2.1.1.i.; 11.2.1.(1); 11.3.2.i.; 14.1.2.1. 

Еурипид = р. Еврипид, -а м, (ПМС: "еу за 

грч. ЕУ (Еурипид)"; Клајн 2009: "Еврuйug и 
Еурипид") 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

еуритмија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 



еуритмiiјскii 

еуритмiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

еуритмичан, -ч на, -чно, одр. еуритмични, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. = еуритмич

кн, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 11.1.2.с.; 14.3. 
еуритмичкii = еуритмичан (в.) 
еуро не него евро (в.) 

Еустахије, -иј а м, вок. Еустахије, инстр. -ијем 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 4.1.; 14.1.1. 
Еустахијева т(р)уба, мед. 1.2.2.2. 
еутан8зија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Еутерпа, -ё ж, вок. Еутерпа, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.2.1. 
еуфемИзам, -зма м, ген. мн. -изама б.1.3.; 

14.1.1. 
еуфемистичан, -чна, -чно, одр. еуфемистич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = 

еуфемистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
1l.1.2.с.; 14.3. 

еуфемистички = еуфемистично (в.) 
еуфемистичкii = еуфемистичан (в.) 

еуфемистично = еуфемистички, прил. 3.1.3.; 
14.б. 

еуфонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

еуфонiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

еуфоничан, -чна, -чно, одр. еуфонични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = еуфо

ничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 1l.1.2.с.; 14.3. 
еуфоничкii = еуфоничан (в.) 
еуфорија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
еуфоричан, -чна, -чно, одр. -чни, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.8.; 14.3. 
еуфорично, прнл. 3.1.3.; 14.б. 
Еуфрат (грч. Еuрhrаtёs), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ефё, ефеа м, инстр. -еом 5.2.4.; 14.1.1. 
ефеб, -а м, мн. ефеби, ёфёба 14.1.1.С. 

ешарпа 

Ефез = Ефес (в.) 
ефек(а)т, -кта м, мн. ефекти, ефеката б.3.; 

14.1.1.С. 

ефективност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ефектност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ефенди = ефендија (в.) 
ефендија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йјii = ефенди, м нндкл.; често први део полусло

жени ца: ефенди Мита, ефенди-Мите, ефенди

-Мити 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ефендијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
ефендијиница = ефендiiница (в.) 
ефендiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ефендiiјски, прил. 5.1.3.; 14.б. 
ефендiiница = ефендијиница, -ё ж, вок. -е, 

ген. мн. -ица 5.2.1.; 14.1.2.1. 
ефеПСКii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ефеб) 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
Ефес = Ефез, -а, ннстр. -ом 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ефескii = ефеШКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.0.; 

4.2.а.; 8.2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.3. 
ефешкii = ефескii (в.) 

ефикасан и ефикасан, -сна, -сно, одр. ёфи

касни и ефикасни, -а, -о, ген. мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ефикасан и ефикасно, прил. 14.б. 

ефикасност и ефикасност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ефта не Hero хефта (в.) 
Ечка, -е ж, дат. И лок. у Ечки, инстр. Ечком 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
ешалон = ешелон, -она м, мн. -они, -она, 

(Клајн 2009: "ешелон, ешелонuрашu, боље и да
нас обичније него ешалон, ешалонuраШu.")! 

ешелон = 06. ешалон (в.) 

ешарпа, -ё ж, ген. мн. ешарпи 14.1.2.1. 
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ж - осмо слово азбуке, означава звучни, па

латални, струјни сугласник (спирант); осим у 

речима где му је по етимологији место (жаба, 

жuвош) настаје у процесу једначења по звуч

ности од безвучног парњака ш: заgужбuна 

< заgушбuна, за gушу (В. Преглед правила т. 
8.1.2.2.) и једначења по месту творбе од з ис
пред палатала: мuражџuка < мuразџuка, йа
жња < йазња и йажљuв < йазљuв, према йазu
ши; iрожђе < iрозђе, с претходним јотовањем 
iрозg + је (т. 8.2.2.1.). 

жiба, -ё ж, ВОК. жабо, инстр. жабом, мн. жабе, 

жаба, жабама 14.1.2.1. 
жабац, жапца (не жабца) м, ВОК. жапче, ин

стр. жапцем (не -ом), мн. жапци, жабаца, жап

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
ЖiБЉiК, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
жабо, жабоа м, мн. жабои, жаб6а, жаБОима 

5.2.2.; 14.1.1.с. 
жабокречина, -ё ж, ген. мн. жабокречина 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
жiгор (не џйгор), -а м, инстр. -ом, мн. -Н, жа

гора 14.1.1. 
Жагубица, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Жагубичанин, -а м, мн. -ани, -ана, (према 

Жагубица) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
ЖiгуБИЧiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки, 

(према Жагубица) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f. 
жагубичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Жа

губица) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Жiк (фр. Jacques), -а м 1.2.1.1.а.; 15.I.I.a.; 

14.1.1. 
жакёт, -ета м, мн. жакети, жакета 14.1.1.с. 

ж 

Жаклйна, -ё ж, ВОК. Жаклнна 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
жал·, -а м, ЛОК. жалу, ми. жалови, жалова, жа

ловима и жали, жала, жалима = ж8ло и жiло, -а 

с, мн. -а, -а, (пешчана, морска обала) 14.1.1.с. 

жалZ, -а м, мн. жали, жал а, жалима и жал, 

-и, ж мн. жали, жали, жалима, (жаљење, жалост) 

14.1.1.с.; 14.1.3. 
жалац, жалца м, инстр. жалцем (не -ом), мн. 

жалци, жалаца, жалцима 7.2.2.Ь.; 14.1.1.Ь. 

жалба, -ё ж, ген. мн. жалба и жалби 

14.1.2.1.Ь. 

жалбенйк, -а м, ВОК. жалбениче, мн. жалбе

ници, жалбеника, жалбеницима и жалбенйк, 

-н ка м, ВОК. жал6ениче, мн. жал6еннци, жал

беннкii, жал6еннцнма 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

жали боже, прил. изр. 14.6. 
жалилац (не жалиоц), -иоца м, ВОК. жалио

че, инстр. жалиоцем (не -ом), мн. жалиоци, жали

лаца, жалиоцима 7.2.2.а.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
жалиоц не него жалилац (В.) 

жалиочев, -а, -о, ген. мн. -их, (према жали

лац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ж8ло и жiло = жал· (В.) 
жалопојка и жалопојка, -ё ж, дат. -ци, ген. 

мн. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
жалоснйк, -а м, ВОК. жалосниче, мн. жа

лосници, жалосника, жалосницима и жало

снйк, -нка, м, ВОК. жалосниче, мн. жалосннци, 

жалосннкii, жалосннцима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

жалост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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жалостан 

жалостан, жiiлосна, жiiлосно, одр. жiiлосни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
жалошliёње, -а с 3.2.2.; 14.1.3. 
жалце, -а и -ета с, инстр. жалцем и жалце

том, мн. жал ца, жалца и жiiлаца, жалцима = жа

оце, -а и -ета с, инстр. жаоцем и жаоцетом, мн. 

жаоца, жiiлаца, жаоцима 7.2.2.с.; 14.1.3. 
жJiљё, најжаљё не него жалијё, најжалй

је (В. жао) 

Жан (фр. Јеап), -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
жандiр (не џандвр), -ара М, вок. жандару и 

жандаре, инстр. жандарем и жандаром, мн. жан

дари, жандара и жандiр (не џандвр), -а М, вок. -у 

И -е, инстр. -ем и -ом, мн. -и, жандара = жандарм 

и жандарм, -а М, вок. -е, инстр. -ом, мн. жандарми 

и жандарми, жандарма 14.1.1.b.d. ИМА ЏАН
ДАР СА ДУГОУЗЛАЗНИМ АК. А НЕМА 

ОНАЈ ПРВИ КРАТКОУЗЛАЗНИ??? 

жандiрка и жандiрка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

жандарм и жандарм = жандiр (В.) 
жандармерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
жандармерйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
жан р, -а М, инстр. -ом, мн. жанрови, жанро

ва и жанр, -а М, инстр. -ом, мн. жанрови, жан

рова 14.1.1.с. 

жанровскй и жанровскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
жао, прил., комп. жалијё и жалије, најжалије 

(не жJiљё, нiјжаљё) 14.6. 
жJioка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. жаоки и жаока 

(р. жiiлакЮ 7.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
жJioце = жалце (В.) 
жJioчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. жаочица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
жJioчнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
жanче и жапче, -ета С, зб. жапчад, жапча

ди 3.1.3.; 14.1.3. 
ж8пчев, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
жапчнli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. жап

чићи, жапчића, жапчићима и жапчйli, -ића М, 

инстр. жапчиliем (не -ом), мн. жапчићи, жапчи

ћа 3.1.3.; 14.1.1. 
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жвалавац 

жар, -а М 14.1.1. = жара и жера, -ё ж 
14.1.2.1. 

жара (не џара), -ё ж, мн. жаре, жара, жарама 

14.1.2.1. ово ЏАРА НЕМА У џ 
жара, -ё ж (1. в. жар; 2. коприва) 14.1.2.1. 
жарiч, -ача М, инстр. жара чем и жарачом, 

мн. жарачи, жарача, 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
жардинијера (уоб. жардињера), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. жардинијера 5.1.5.; 14.1.2.1. 
жардињера уоб. = жардинијера (В.) 

жарйшнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
жаркост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жарњача, -ё ж, ген. мн. жарњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

жар-птiiца, жар-птицё ж, инстр. жар-пти

цом, МН. жар-птице, жар-птица, жар-птицама 

12.2.1.; 14.1.2.1. 
ж8ца = ж8цо, -ё М, вок. жiiцо, инстр. жа

цом, мн. жаце, жаца и жацо, -а М, дат. жацу, ак. 

жаца, ВОК. жацо, инстр. жацом, мн. жаце, жаца 

14.1.1.g. 
ж8цо = жаца (В.) 

жбiiр, -а М, вок. -е и -у, инстр. -ом, мн. жбиро

ви, жбирова и жбilp, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, 

мн. жбирови, жбирова 14.1.1.с. 

жбiiца, -ё ж, инстр. -ом, МН. жбице, жбица, 

жБИцама 14.1.2.1. 
жбичнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према жбiiца) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жбун = џбун, -а М, мн. -унови, -унова, 

зб. жбуње = џбуње, -а с 3.4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.1.; 
14.1.3. 

жбунаст, -а, -о, одр. жбунасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
жвакати, жвачём и об. жваћём, прил. сад. 

жвачуliи и об. жваћући, (Клајн: "жвакашu би 

према фонетским законима требало да има 

жвачем, жвачеш, док би :ж:ваћем, :ж:ваћеш 

било од облика жваШаШu. У пракси су данас 

остали само облици жвакашu, жваћем, жва

ћеш."; ПМС: 374) 3.2.2.а.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
жвакiч, -ача М, инстр. жвакачем, МИ. жва

качи, жвакача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
жвалавац, -авца М, ВОК. жвалавче, инстр. 

жвiiлавцем (не -ом), мн. жвiiлавци, жвiiлаваца, 

жвалавцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. = жвалав-



жвалавко 

ко, -а М, МИ. жвашiвци, жвалiiваца, жвашiвцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. = жвало, -е М, дат. жвали, ВОК. 
жвiiло, иистр. жвалом, МИ. жвале, жвала и жвало, 

-а М, дат. жвалу, ак. жвала, ВОК. жвiiло, инстр. жва

лом, мн. жвале, жвала 14.1.1.g. = жвалоња, -е М, 
иистр. -ом, мн. жвалоње, жвалоња 14.1.2.1. 

жвалавко = жвiлавац (В.) 
жвiлавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жвiле, жвiiла Ж МИ., дат. жвалама (р. у јд.) 

14.1.2.1. = жвiло, -а с, мн. жвала, жвiiла, жва
лама 14.1.3. 

жвало = жвiлавац (В.) 
жвiло = жвiле (В.) 
жвалоња = жвiлавац (В.) 
жгlipавица, -е Ж, иистр. -ом 14.1.2.1. 
жгебе = жгепче (В.) 
жгебче не него жгепче (В.) 

жгепче (не жгебче), -ета с, з6. жгёпчад, -ади 

= жгебе, -ета с, з6. жгёбад, жгёбiiдИ 8.1.2.1.; 
14.1.3. 

жгоља = жгољо, -е М, дат. жг6љи, ак. жг6љу, 
вок. жгољо, инстр. жг6љом, МИ. жг6ље, жг6ља и 

жгољо, -а М, дат. жг6љу, ак. жг6ља, вок. жгољо, 

инстр. жг6љом, мн. жг6ље, жг6ља 14.1.1.g. =жго
љавац, -авца М, ВОК. жгољавче, инстр. жгољав

цем (не -ом), мн. жгољавци, жгољаваца 6.2.1.; 
ll.1.1.а.О); 14.1.1. = жгољавко, -а М, МИ. жгољав
ци, жгољаваца, жгољавцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 

жгољав, -а, -о, одр. жгољавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
жгољавац = жгоља (в.) 

жгољавко = жгоља (в.) 
жгољавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жг6љо = жг6ља (В.) 
ждановистичкii, -а, -о, гем. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
ждера = ждеро, -е М, дат. ждери, ак. ждеру, 

вок. ждеро, иистр. ждером, мн. ждере, ждера и 

ждеро, -а М, дат. ждеру, ак. ждера, вок. ждеро, 

иистр. ждером, мн. ждере, ждера 14.1.1.g. =жде
равац, -авца м, ВОК. ждёравче, инстр. ждёрав

цем (не -ом), МИ. ждёравци, ждёраВiiца 6.2.1.; 
11.1.1.а.О); 14.1.1. = ждеравко, -а М, ми. ждерав
ци, ждераваца, ждеравцима 11.2.1.(2); 14.1.1. = 
ждероња, -е М, ген. мн. ждероња 14.1.2.1. 

ждрепчина 

ждеравац = ждера (в.) 
ждеравко= ждера (в.) 

ждеравост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ждерати (се) = р. ждрати (се), ждёрем (се), 

прил. сад. ждёрући (се) ек. и ијек. 14.5.1.1.(1). 
ждерњача, -е Ж, ген. мн. ждерњача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
ждеро = ждера (в.) 
ждероња = ждера (в.) 
ждрiл, -а М, мн. ждралови, ждралова, ждра

ловима, поред ждралови, ждралова, ждрало

вима и р. поет. ждрiiли, ждрала, ждрiiлима 

14.1.1.с. 

ждралiiн, -ина м, ми. ждралини, ждрали-

на 14.1.1.с. 

ждрати (се) р. = ждерати (се) (в.) 
ждреб не него жреб (в. жријеб) 

ждребац ек. уп. ијек. ждријебац 

ждребе ек. уп. ијек. ждријебе 

ждребенце, -а и -ета с, ждребенца, ждре

бенца и ждребенаца, ждребенцима ек. и ијек. = 
ждребешце, -а и -ета с, мн. ждрёбешца, ждрё

бешца и ждрёбешаца, ждрёбешцима ек. и ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.3. 
ждребеliii и ждребеliii, -а, -е, ген. ми. -йх ек. 

И ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ждребешце = ждребенце (в.) 
ждребица, -е Ж, вок. -е, инстр. -ом, мн. ждре

бице, ждрёбйца, ждребицама ек. и ијек. 2.1.4.1.; 
14.1.2.1. 

ждребичин, -а, -о, геи. мн. -йх ек. и ијек., 

(према ждребица) 2.1.4.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ждребичица, -е Ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. ми. 

-ица ек. И ијек. 2.1.4.1.; 3.1.2.; 14.1.2.1. 
ждребност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу ек. 

И ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ждребчина не него ждрепчина (в.) 

ждребчиli и ждребчiili не него ждрепчиli 

и ждрепчiili (в.) 

ждрело ек. уп. ијек. ждријело 

ждрелце ек. уп. ијек. ждријелце 

ждрепчев ек. уп. ијек. ждријепчев 

ждрепчина (не ждребчина), -е ж, ми. 

ждрепчине, ждрёпчйна, ждрепчинама ек. и 

ијек. 2.1.4.1.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1. 
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ждрепчиli 

ждрепчиli (не ждребчиli), -а м, ВОК. -у, ин

стр. -ем (не -ом), мн. ждрепчићи, ждрёпчйrui, 

ждрепчићима и ждрепчйli (не ждребчйli), -ића 

м, ВОК. ждрепчићу, инстр. ждрепчићем (не -ом), 

мн. ждрепчићи, ждрепчића (ек. и ијек.; дем. и 

ХИПОК. према ждребац и ждријебац) 2.1.4.1.; 
8.1.2.1.; 3.1.3.; 14.1.1. 

ждрети и ждрети ек. уп. ијек. ждријети и 

ждрйјети 

ждријебац ијек. (ек. ждребац) -пца м, ВОК. 

ждријепче (ек. ждрепче), мн. ждријепци, ждри

јебаца, ждријепцима (ек. ждрепци, ждреба

ца, ждрепцима) 2.1.2.; 2.2.1.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1. 

ждрйјебе ијек. (ек. ждребе), -ета с, зб. ждрё

бад, ждрёбiiдИ ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
ждријебчев не него ждријепчев (В.) 

ждријело ијек. (ек. ждрело), -а с, мн. ждри

јела, ждријела (ек. ждрела, ждрела) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

ждријелце ијек. (ек. ждрелце), -а и -ета с, мн. 

ждријелца, ждријелца и ждријелаца (ек. ждрел

ца, ждрелца и ждрелiiца) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
ждријепчев (не ждријебчев) ијек. (ек. 

ждрепчев), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

жега, -е Ж, дат. -зи 1I.3.2.ћ.; 14.1.2.1. 
жеднети ек. уп. ијек. жедњети 

жеднйк, -а м, ВОК. жеднйче, мн. жеднйци, 

жеднйка, жеднйцима и жеднйк, -и ка м, ВОК. 

жёднЙче,мн.жеднИци,жедника,жеднИцима 

1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жеднити не него жедњети (В.) 

жедњети (не жеднити) ијек. (ек. жедне

ти), жеднйм, прип. сад. жеднећи ек. и ијек. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

жеlj, жеђи Ж, инстр. жеђи и жеђу 14.1.2.2. = 

жеljа, -е ж, -ом 14.1.2.1. 
жеђа = жёђ (В.) 

жёђан, -ђ на, -ђно, одр. жёђни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
жеljати, жеђам, прип. сад. жеђајући, поет. 

14.5.1.1.(3). 
жеljахан, -хна, -хно, одр. жёђахнй, -а, -о, ген. 

мн. -их, поет. 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
жеljца не него жеliца (В.) 

жежење, -а с 14.1.3. 
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жељезiiр 

жезло, -а с, мн. жезла, жезла и жезiiла, же

злима 6.2.2.; 14.1.3. 
желе, -еа м, мн. желеи, желеа, желеима 

14.1.1. 
железан ек. уп. ијек. жељезан 

железiр ек. уп. ијек. жељезiр 

железара ек. уп. ијек. жељезара 

железаст ек. уп. ијек. жељезаст 

железнарија ек. уп. ијек. жељезнарија 

Железнйк, -а м, (део Београда) 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1.1. 
железница ек. уп. ијек. жељезница 

железниЧiр ек. уп. ијек. жељезничiр 

железничарев = железничаров ек. уп. ијек. 
жељезничiiрев = жељезничаров 

железничiiрка ек. уп. ијек. жељезничiiрка 

железничiркин ек. уп. ијек. жељезничiр

кин 

железничiрскй ек. уп. ијек. жељезниЧiр-

скй 

железнйчкй ек. уп. ијек. жељезнйчкй 

железничкй ек. уп. ијек. жељезничкй 

железо ек. уп. ијек. жељезо 

желети ек. уп. ијек. жељети 

желити не него жељети (В.) 

желудац, желуца м, инстр. желуцем (не -ом), 

мн. желуци, желудiiца, желуцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
IO.l.2.1.a.; 14.1.1. 

желудачан, -чна, -ч но, одр. желудачни, -а, 

-о, ген. мн. -йх = желучан, -а, -о, одр. желучани, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
желудњача, -е Ж, ген. мн. желудњача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
желучан = желудачан (В.) 
желучев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
жеља, -е ж, вок. жёљо, инстр. жељом, мн. же

ље, жеља, жељама и жеља, -е ж, иок. жёљо, ин

стр. жёљом, мн. жёље, жеља, жёљама 14.1.2.1. 
жељезан ијек. (ек. железан), -зна, -зно, одр. 

жељезнй (ек. железни), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

жељезiр ијек. (ек. железiр), -ара м, ИОК. жё

љезаре и жёљезару (ек. жёлезаре и жёлезару), 

инстр. -арем и -аром, мн. -ари, -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 



жељезара 

жељезара ијек. (ек. железара), -ё ж, иистр. 

-ом, геи. ми. жељезара (ек. железара) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь 

жељезаст ијек. (ек. железаст) -а, -о, одр. же

љезасти (ек. железасти), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

жељезнарнја ијек. (ек. железнарија), -ё, 

ж, дат. -ији, инстр. -ијом 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

жељезница ијек. (ек. железница), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. жељезница (ек. железница) 2.1.2.; 
2.2.2 .. ; 14.1.2.1. 

Жељезничар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, (фудбалски клуб из Сарајева) 2.2.2.; 
1.2.1.1.1.; 14.1.1. 

жељезничар ијек. (ек. железничар), -а М, 

вок. -у И -е, иистр. -ем и -ом, мн. жељезничари, 

жељезничара (ек. железничари, железничара) 

2.1.2.; 2.2.2 .. ; 3.1.2.; 14.1.1. 
жељезничарев = жељезничарiiв ијек. (ек. 

железничарев = железничарiiв), -а, -о, ген. мн. 
-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

жељезничарка ијек. (ек. железничарка), 

-ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.3.2ј.; 
14.1.2.1.а. 

жељезничiркин ијек. (ек. железничiркин), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жељезничарскй ијек. (ек. железничiрскй), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жељезничкй ијек. (ек. железничкй), -а, -о, 

ген. мн. -их, (према жељезница и железница) 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
жељезо ијек. (ек. железо), -а с 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.1.3. 
Жељезовце, -а с, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.; 

14.1.3. 
жељен и жељеи, -а, -о, одр. жељени и жё

љени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
жељенйк, -а м, вок. жёљениче, мн. жёље

нйци, жёљенйка, жёљенйцима 1I.1.1.а.(\); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
жељети (не желити) ијек. (ек. желети), же

лим, прип. сад. желёћи ек. и ијек., прид. рад. же

лио, жељела, жељело (ек. желео, желела, желе

ло) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
жељица, -ё ж, инстр. -ом, мн. жељи це, жё

љица, жељицама 14.1.2.1. 

женскiiст 

Жёљка, -ё ж, дат. -ки 1.2.1.1.а.; 1I.3.2.а.; 

14.1.2.1.а. 

женидба, -ё ж, ген. мн. женидби и женидаба 

6.2.2.; 14.1.2.1. 
женйк, -нка м, мн. женнци, женнка, женн

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
женити (се), жёним (се), прип. сад. женёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
женица = женичица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 3.1.3.; 14.1.2.1. 
женичица = жени ца (В.) 

жёнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.а. 

женкица = жёнчица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, 
ген. мн. -ица 3.1.2.; 14.1.2.1. 

Женмин жибао (кин. Zenmin zibao), Жен
мин жибаоа м 1.2.1.1.; 15.1.1.а. 

женољубац, -пца М, ВОК. жёнољупче, инстр. 

женољупцем (не -ом), мн. женољупци, женољу

баца, женољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.I.I.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

жеНОМЈЈЗац, -сца М, ВОК. жёномршче, инстр. 

женомрсцем (не -ом), мн. женомРСци, женомр

заца, женомРсцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; lI.1.1.а.(\); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

женск8дија, -ё ж з6., дат. -ији, ВОК. -ијо, ин

стр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. = женскйње, -а с з6. 

14.1.3. 
женскiр, -ара М, вок. жёнскаре и жёнскiiру, 

инстр. женскаром и женскарем, мн. женскари, 

женскарii = женскiрош, -а м, вок. жёнскарошу, 

инстр. -ом и -ем, мн. -и, женскароша 14.1.1. 
женскарити, женскарим, прип. сад. женска-

рёћи 14.5.1.1.(4). 
жеНСICiрош = женскiр (В.) 

женскйње = женск8дија (В.) 

женскйћ = женскица (В.) 

женски ца, -е ж, вок. женскице, инстр. -ом, 

ген. мн. -ицii 14.1.2.1. = женскйћ, -нћа м, ВОК. жён

скићу, инстр. женскнћем (не -ом), мн. женскнћи, 

женскнћа 3.2.3.; 14.1.1. 
женско, -а м, вок. женско 14.1.1. = женскоња, 

-ё м, мн. женскоње, женскоњii погрд. 14.1.2.1. 
женскоња = женско (В.) 

женскiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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женственбст 

женственбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жентурача, -ё ж, инстр. -ом, мн. -е, ген. мн. 

-ача 3.1.3.; 14.1.2.1.а. 
жёнчица = жёнкица (в.) 
жепачкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Жепче) 

4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
Жепчiк = Жепчанин (в.) 
Жепчанин, -а м, мн. Жепчани, Жёпчана, 

Жепчанима = Жепчiк, -ака м, мн. Жепчаци, 

Жепчакii, Жепчацима, (према Жепче) 1.2.1.1.d.; 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 

Жепче, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
жера = жара (в.) 

жёрiв = жеравица (в.) 

жерава = жеравица (в.) 
жеравак, -вка м, мн. жеравци, жерiiвiiка, же

равцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
жеравац, -авца м, инстр. -ем (не -ом), мн. же

рiiвци, жерiiваца, жеравцима, бот. 6.2.1.; 14.1.1. 
жеравица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1. = жёрiв, -и ж, инстр. жёрави и жёра

вљу, мн. жёрави, жёрави 14.1.2.2. = жерава, -ё 

ж, мн. жераве, жёрава, жеравама = жерiвка, -ё 

Ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
жерiвка = жеравица (в.) 

жерiвнiiк, -а м, мн. жеравници, жеравникii, 

жеравницима 1l.2.1.(2); 14.1.1. = жерiвница,-ё 

Ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 14.1.2.1. 
жерiвница = жерiвнiiк (в.) 

жерсёј (фр. jersey), -еја м, инстр. жерсејом 
5.1.6.; 9.1.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 

жестити (се), жестим (се), прип. сад. жестё

ћи (се) 14.5.1.1.(4). 
жесток, жестока, жестоко, одр. жестокii, 

-а, -о, ген. мн. -их И жёсток, -а, -о, одр. жёсто

кй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. жёшhи, најжешhii 

4.2.а.; 14.3. 
жестоко и жёстоко, прип. 14.6. 
жесliёње не него жешliёње (в.) 

жётва, -ё Ж, инстр. -ом, ген. мн. жётвй И жё

тава 14.1.2.1.Ь. 

жётелац (не жётеоц), жётеоца м, вок. жёте

оче, мн. жётеоци, жётелаца, жётеоцима 7.2.2.; 
ll.1.1.a.(1); 14.1.1. 

жётелачкii и жетелачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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живичнii 

жётелица, -ё Ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

жётеличин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

жётеоц не него жётелац (в.) 

жёти, жањём, прип. сад. жањући 14.5.1.1.(1). 
жеliи, жежём, прип. сад. жегући ll.l.1.a.(2); 

14.5.1.1.(1). 
жеliца (не жеljца), -ё Ж, инстр. -ом, (поет. пре

ма жёlj) 3.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
жешliёње и жешliёње (не жесliёње ), -а с 

8.2.2.1.; 14.1.3. 
живiд = живина (в.) 
живiхност и жilвахност, -ости Ж, ннстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
живежнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
живети (не живити) ек. уп. ијек. живјети 

(в.) 

живiiк = живи ца и живица (в.) 
живина, -ё ж = жilвiд, -и ж зб. 14.1.2.1.; 

14.1.2.2. 
живинiр, -ара м, вок. живинаре и живинаре, 

инстр. живинаром и живинарем, мн. живинари, 

живинара 14.1.1.а. 

живинiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кн 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
живинiрнiiк, -а м, мн. живинарнiiци, живи

нарника, живинарницима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
живинче, -ета и -инчета с, зб. р. живинчад 

и живинчад, ген. -ади 3.1.3.; 14.1.3. 
живити не него живјети (в.) 

живиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. живи

ћи, живића, живићима и живiili, -ића м, инстр. 

живићем (не -ом) мн. живићи, живиМ 3.2.3.; 
14.1.1. 

живица, -ё ж, инстр. -ом, мн. живи це, жи

вйца, живи цама и живица, -ё ж, инстр. -ом, мн. 

живице, живица, живицама 14.1.2.1. = живiiк, 

-ика м, МН. живици, живика, живицима = жи

вичњiк, -ака м, мн. живичњаци, живичњака, 

живичњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
живичiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 3.1.2.; 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
живичити, -им, прип. сад. живичёћи 

14.5.1.1.(4). 
жilвИЧНii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 



живичњiк 

живичњiк == живи ца и живица (В.) 
живјети (не живи ти) ијек. (ек. живети), 

-йм, прил. сад. живёћи (не живјёћи или живу

ћи), прид. рад. живио (не живјео), живјела, жи

вјело (ек. живео, живела, живело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

живјёliи не него живёliи (В. живјети) 

Живка, -ё ж, дат. -ки 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Живојин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Живојинов, -а м, вок. -е, инстр. -ом и -им, 

(презиме) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Живојинов, -а, -о. ген. мн. -йх, (према Жи

војин) 4.2.а.; 14.3. 
Живојиновиli и Живојиновиli, -а м, вок. 

-у, инстр. -ем 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
живомученiiк, -а м, вок. живомученйче, мн. 

живомученйци, живомученйка, живомученй

цима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
живомученица, -ё ж, вок. живомученице, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

живописац, -сца м, вок. живопйшче, инстр. 

живописцем (не -ом), мн. живописци, живопй

саца, живописцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
живописачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
живопiiсност и живописност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
живорођен, -а, -о, одр. живорођенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
жИвост, -ости ж, инстр.-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
живот, -а м, вок. животе, мн. живОти, жи

вота, живОтима 14.1.1. == жиliе, -а с, мн. жића, 

жићii 14.1.3. 
животв6рност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
животиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћii, (дем. од живот) 3.2.3.; 14.1.1. 
животност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жiiвотодаван и ЖИВОТОДiiван, -вна, -вно, 

одр. животодавнй и животодавнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
животоносан, -сна, -сно, одр. животоноснй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
животопис, -а м, мн. животописи, живото

пйса 12.1.; 14.1.1. 

жИлiвка 

животописац, -сца м, вок. животопйшче, 

инстр. животописцем (не -ом), мн. животописци, 

животопйсаца, животописцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
жИвотописнii и ЖИВОТОПИСНii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
живуliи (прил. сад. од живети и живјети) 

не него живёliи В. живјети 

живуliii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
живуц(к)ати, -ам, прил. сад. живуц(к)ају

ћи 14.5.1.1.(3). 
живчан, -а, -о, одр. живчанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
живчанiiк, -а м, мн. живчанйци, живчанй

ка, живчанйцима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
живчано, прил. 14.6. 
живчаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
живчевит, -а, -о, одр. живчевитй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жиголо, жигола м, мн. жиголи, жигола 

14.1.1.а. 

жигосати, -ошём, прил. сад. жигошући 

14.5.1.1.(2). 
жitдак, житка, житко, одр. житкй, -а, -о, ген. 

мн. -йх; КОМП. жйткији, нiiјжиткйји 6.2.3.; 8.1.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

Жitдов ХрВ. == Јеврёј и Јеврејин (В.) 
жижак, жишка м, мн. жишци, жижака, жи

шцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жИжљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Жика == Жико, -ё м, дат. Жики, ак. Жику, вок. 

Жико, инстр. Жиком И Жико, -а м, дат. Жику, ак. 

Жика, вок. Жико, инстр. Жиком 14.1.1.g. 
Жикин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Жика и 

Жико, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
Жико == Жика (В.) 

Жиков, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Жико, 

-а) 4.2.а.; 14.3. 
жiiла, -ё ж, мн. жиле, жйла, жилама, зб. жи

ље, жйља 14.1.2.1.Ь. 

жiiлавац, -авца м, вок. жилавче, инстр. жи

лавцем (не -ом), мн. жилавци, жилавiiца, жила

вима 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 
жiiлiiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
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жИлавост 

жИлавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Жилбер (фр. Gillber), -а м, ВОК. -е и -у, инстр. 
-ом 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 

жмет, -ета м, мн. жилети, жилета 14.1.1. 

Жмијеи (фр. Julien), -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
жИличав, -а, -о, одр. жиличавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
жИличаст, -а, -о, одр. жиличастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
жИличица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
жило, -а м, дат. жИлу, ак. жИла, ВОК. жИло, 

инстр. жИлом, мн. жИле, жИла и жило, -е м, дат. 

жИли, ВОК. жИло, инстр. жИлом, мн. жИле, жИла 

14.1.1.g. = жилоња, -е м, ген. мн. жИлоња 14.1.1. 

жилоња = жило (В.) 

жИока, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. жиока, (летва) 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
жиочити, -йм, прил. сад. жиочећи 

14.5.1.1.(4). 
жиочица, -е Ж, инстр. -ом, мн. -е, ген. мн. -йца 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
жИочнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

жiiр, -а м, мн. жирови, жирова 14.1.1.с. = 

жiiрка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. жирiiка и жиркй 

6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

жирадо- = жирiрди- (В.) 

жирант, -а м, мн. жиранти, жираната 6.3.; 

14.1.1.а. 

жирiрди-шеШiiр, жирiiрди-шешира = 

жирадо-шеШiiр, жир1iдо-шешира м, 12.2.1.а; 

14.1.1. 
жирй, -иј а м, инстр. -ем, мн. жирији, жири

ја, жиријима и об. жilpи, -ија м, инстр. -ем, МН. 

жирији, жирйја 5.1.5.; 14.1.1.с. 
жирирати, жирйрам, 3. л. мн. жирирају, 

прил. сад. жирирајући 14.5.1.1.3. 
жириli, -а м, МН. жирићи, жирйћii, жирићи

ма и жирiili, -ића м, инстр. жирићем мн. жирићи, 

жирићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
жiiрњйк, -а м, мн. жирњiiци, жирњiiкii, жир

њацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жilpо- као први део сложенице, означва 

обртање, ротацију. 
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жilpо, -а м, мн. жира, жирii, жирима, (банк. 

пренос менице или хартија од вредности на 

другу особу) 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
жilpо-налог, жиро-налога м, 12.2.1.а.; 14.1.1. 
жilpо-рачун, жиро-рачуна м, 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
жировњiк, -ака м, мн. жировњаци, жиров

њака 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Жиронда (фр. Gironde), -е Ж 1.2.1.1.h; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
жироидииац, -нца м, ВОК. жирондйнче, ин

стр. жирондинцем (не -ом), мн. жирондинци, 

жирондйнiiца, жирондинцима 6.2.1.; lI.1.1.a.(I); 
14.1.1. = жироидист(а), -е м, мн. -и, -йстii, -ис

тима 14.1.1.е. 

жироидист(а) = жирондииац (В.) 
жирондИСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
жироидисткиња, -е Ж, ген. мн. жирондист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
жiiрчица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йцii 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

житак, -тка м, мн. жици, житака, жицима, 

(поет. живот) 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жilтiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, житара = житарац, -рца м, инстр. -цем 

(не -ом), мн. житарци, житараца, житарцима 

6.2.1.; 14.1.1. 
житарац = жilтiр (В.) 
житаричиii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
жirrије, -а с, МН. житија, житйјii, жйтијима и 

жilтије, -а с, мн. жйтија, житйја 5.1.5.; 14.1.3. 
житко и жilтко, прил. 

жilткост, -ости Ж, инстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
житкоliа, -е ж, инстр. -ом 3.2.2.а.; 14.1.2.1. 
жilтница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. житнйца 

14.1.2.1. = жИтњйк, -а М, мн. житњiiци, житњii

ка, житњiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жilтничiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, житничарii 3.1.2.; 14.1.1. 
жilтњiк = жilтиица (В.) 

жitтњача, -е ж, мн. житњаче, житњiiчii, 

житњачама 3.1.3.; 14.1.2.1. 
Житомислиliи, Житомислйћа м, инстр. -ем 

(не -ом) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 



жitliе 

жitliе = живот (в.) 
жИц,узв. 

Жича и об. Жilча, -ё ж, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 

3.1.1.; 14.1.2.1. 
жичан и жilчан, -а, -о, одр. жичанй и жи

чанй, -а, -о, ген. ми. -йх = жичнй, -а, -о, ген. ми. 

-йх, (према жица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жичара, -ё ж, мн. жичаре, жичара, жичара

ма 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
жilчица, -ё ж, ген. мн. жичйца 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

жичкй и жичкй, -а, -о, геи. мн. -йх, (према 

Жича и Жilча) 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
жilчнй = жilчан и жичан (в.) 

жilчно, прил. 14.6. 
жilшка, -ё ж, дат. -ци, геи. мн. жижака и жи

шкй 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Жilшка (чеш.), Јан -ё м, дат. -ки 14.1.2.1. 
жишчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Жјен (фр. Gien), -а м, вок. -е и Жјён 1.2.1.1.a.; 

14.1.1. 
жлеб ек. уп. ијек. жлијеб 

жлебан ек. уп. ијек. жлијебан 

жлебаст ек. уп. ијек. жљебаст 

жлебина ек. уп. ијек. жљебина 

жлебити ек. уп. ијек. жлијебити 

жлебиli и жлебйli ек. уп. ијек. жљебиli и 

жљебйli 

жлебнйк и жлебнйк ек. уп. ијек. жлијебнйк 

ижљебник 

жлебовит ек. уп. ијек. жљебовит 

жлезда ек. уп. ијек. жлијезда 

жлездав ек. уп. ијек. жљездав 

жлезданй ек. уп. ијек. жљезданй 

жлезданйк ек. уп. ијек. жљезданйк 

жлездаст ек. уп. ијек. жљездаст 

жлездица ек. уп. ијек. жљездица 

жлезднй ек. уп. ијек. жлilјезднй 

жлездобоља ек. уп. ијек. жљездобоља 

жлездовнт ек. уп. ијек. жљездовит 

жлilјеб (не жљеб) ијек. (ек. жлеб), -а м, ми. 

жљёбови, жљёбова, жљёбовима (ек. жлёбови, 

жлёбова, жлёбовима) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.С. 
жлilјебан ијек. (ек. жлебан), -бна, -бно, ОДр. 

жлијебнй (ек. жлёбнй), -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

жљездица 

жлијебити ијек. (ек. жлебити), жлијебйм, 

(ек. жлёбйм), прил. сад. жлијебёћи (ек. жлебёћи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
жлијебнйк ијек. (ек. жлебнйк) -а м, МН. жли

јебнйци, жблйјебнйка, жлйјебнйцима (ек. жлёб

нйци, жлёбнйка, жлёбнйцима) и жљебник ијек. 

(ек. жлебнйк), -а м, МН. -нйци, -нйка, -нйцима 

2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жлијезда ијек. (ек. жлезда), -ё ж, ген. ми. жли

језда (ек. жлезда) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
жлијезднй ијек. (ек. жлезднй) = жљезда

нй (в.) 

жљебаст ијек. (ек. жлебаст), -а, -о, одр. жљё

басти (ек. жлёбасти), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

жљебина ијек. (ек. жлебина), -ё ж, МН. жље

бине, жљёбйна, жљебинама (ек. жлебине, жлё

бйна, жлебинама) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
жљебиli ијек. (ек. жлебиli), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), МН. жљебићи, жљёбйћа, жљебићима 

(ек. жлебићи, жлёбйћii, жлебићима) и жљебйli 

ијек. (ек. жлебйli), -ића м, инстр. жљебићем (ек. 

жлебићем (не -ом», МН. жљебићи, жљебићii (ек. 

жлебићи, жлебићii) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
жљебнйк = жлијебнйк (в.) 

жљебовит ијек. (ек. жлебовит), -а, -о, ОДр. 

жљебовитй (ек. жлебовитй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жљездав ијек. (ек. жлездав), -а, -о, одр. жљё

здавй (ек. жлёздавй), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

жљезданй ијек. (ек. жлезданй) = жлијезд

нй ијек. (ек. жлезднй), -а, -о, ген. МН. -йх, (ПМС: 

"жлезgнu (ек.), жлuјезgнu (ијек.), не жљездни, 

обичније је ек. жлездани, ијек. жљездани.") 
2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

жљезданйк ијек. (ек. жлезданйк), -ика м, 

МН. жљезданици, жљезданика, жљезданици

ма (ек. жлезданици, жлезданика, жлезданици

ма) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жљездаст ијек. (ек. жлездаст), -а, -о, одр. 

жљёздастй (ек. жлёздастй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жљездица ијек. (ек. жлездица), -ё ж, МН. 

жљездице, жљёздйца, жљездицама (ек. жле

здице, жлёздйца, жлездицама) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1. 
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жљездОбоља 

жљездОбоља, -ё ж, ген. мн. жљездобоља 

12.1.; 14.1.2.1. 
жмИгавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жмируц(к)ати, -ам, прил. сад. жмируцка

јући 14.5.1.1.(3). 
жњети ијек. (ск. жети), жањём, прил. сад. жа

њући 14.5.1.1.(1). 
Жоаким, -а м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
жовијалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ж6зеф (фр. Joseph), -а м, вок. -е и Ж6зеф 

1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
жонглер, -ера м, вок. жонглёру, инстр. жон

глером, мн. жонглери, жонглера 14.1.1. 
Жордао (порт. Jordao), Жордаоа м, инстр. 

Жорда60м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Жорж, -а (фр. Georges) м, вок. -е 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.а.; 14.1.1.; 
жрвањ, -вња м, инстр. -вњем (не -ом), мн. 

жрвњеви, жрвњёва 14.1.1.С. 

жреб ск. уп. ијек. жрiiјеб 

жребати ск. уп. ијек. жријебати 

жрiiјеб (не ждрiiјеб) ијек. (ск. жреб (не 

ждреб», -а м, мн. жријебови, жријебова (ск. 

жребови, жребова) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.С. 
жријебати ијек. (ск. жребати) жрйјебам (ек. 

жрёбам) прил. сад. жријебајући (ск. жребајући) 

2.1.1.; 2.2.1; 14.5.1.1.(3). 
жртва, -ё ж, мн. жртве, жртава и жртви и 

жртва, -ё ж, мн. жртве, жртава и жртви 6.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

жртвенй и жртвенй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

жртвенйк, -а м, мн. жртвеници, жртвеника, 

жртвеницима и жртвенйк, -ика м, мн. жртвени

ци, жртвеника, жртвеницима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
жртвено и жртвено, прил. 14.6. 
жуборика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. жуборйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
жудети ск. уп. ијек. жудјети (в.) 

жудити не него жудјети (в.) 

жудјети (не жудити) ијек. (ек. жудети), жу

дим, прил. сад. жудећи (не жудјећи), прид. рад. 

жудио (не жудјео), жудјела, жудјело (ск. жу

део, жудела, жудело) 2.2.2.; 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 
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жуња 

жуђење, -а, с 3.3.2.а.; 14.1.3. 
жуја = жујо, -ё ж, дат. жуји, ак. жују, вок. жу

јо, инстр. жујом, мн. жује, жуја и жујо, -а м, дат. 

жују, ак. жуја, вок. жујо, инстр. жујом, мн. жује, 

жуја 14.1.1.g. 
жуја, -е ж, вок. жујо, инстр. -ом, мн. жује, жу

ја, жујама и жуја, -ё ж, вок. жујо, инстр. жујом, 

мн. жује, жуја = жујка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
жујац, -јца м, инстр. -јцем (не -ом), мн. жујци, 

жујаца, жујцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жујка = жуја (в.) 
жујо = жуја (в.) 

Жуковска, Жуковскё ж, дат. и лок. Жуков

ској (према рус. Жуковскаја) 1.2.1.1.a.; 15.1.1.а.; 
14.3.2. 

Жуковскй, -ог(а) м 1.2.1.1.a.; 14.3.2. 
жуљ, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. жуљеви 

(не -ови), жуљёва 14.1.1.С. 

жуљати, -ам, прил. сад. жуљајући 

14.5.1.1.(3). 
жуљати, жуљам, прил. сад. жуљајући 

14.5.1.1.(3). 
жуљевит = жуљав (в.) 
жуљевитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жуљити, -им, прил. сад. жуљёћи 14.5.1.1.(4). 
жуманачнй, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
жуманце и жуманце, -ета и -а с, мн. -а, -а 

14.1.3. 
жуманчевина, -ё ж, ген. мн. жуманчевина 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
жумањ(к)аст, -а -о, одр. жумањ(к)асти, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Жумберак, Жумбёрка м 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
жумберачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Жумбёрчанин, -а м, мн. Жумбёрчани, Жум

бёрчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Жумберчанка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

3.1.2.; 3.1.2.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
жуна, -ё ж, вок. жуно, ген. мн. жуна = р. жу

ња, -ё ж, вок. жуњо, и нстр. -6м, ген. мн. жуња 

14.1.2.1. 
жуња р. = жуна (в.) 



жуњарица 

жуњарица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

жуњйli, -ића м, инстр. жуњићем (не -ом), мн. 

жуњићи, жуњића 3.2.3.; 14.1.1. 
жупа, -ё ж, мн. жупе, жупа 14.1.2.1.а. 

жупан, -пна, -пно, одр. жупнй И жупнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх, (према жупа) 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Жупанчиli не него Жупанчич (в.) 

Жупанчич (словен. не Жупанчиli), -а м, БОК. 

-у, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
Жупањац, -ањца м, инстр. -ањцем (не 

-ом), мн. Жупањци, Жупањаца 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

Жупањка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 
1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

жупањскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
жупар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. 

-и, жупара 14.1.1. 
жупљанин, -а м, мн. -ани, -ана 14.1.1.а. 

жупљанка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

жупнйк и жупнйк, -а м, мн. -йци, -йка, 

-йцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жупнйчкй и жупнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жур = журка (в.) 
журавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
журба, -е ж = журност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
журка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1. = жур, -а м, мн. журови И жу

реви, журова и журёва 14.1.1.С. 

журнализам = журналистика (в.) 
журналист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

журналистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. = журналИзам, -зма м, 6.2.1.; 14.1.1. 

журналистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

журналисткиња, -ё ж, ген. МН. журналист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
журност = журба (в.) 
жустрина, -ё ж, инстр. -ом 14.1.2.1. = жу

строст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жустрост = жустрина (в.) 

жУтуља 

жут, жУта, жуто, одр. жУтй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, комп. жућй, најжућй 4.2.а.; 14.3. 
Жута река ек. уп. ијек. Жута ријека (в.) 

Жута ријека ијек. (ек. Жута река), ЖУтё 

ријеке (ек. ЖУтё реке) 2.1.1.; 2.2.1.; 1.2.1.1.h.(3); 
14.3.2.; 14.1.2.1. 

жутарица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. = жутовољка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 

= жутоперка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.g;. 
14.1.2.2. 

жутац, жуца м, мн. жуци, жУтаца, жуцима 

10.1.2.1.; 14.1.1. 
жутеница ек. уп. ијек. жутјеница 

жутети (се) ек. уп. ијек. жутјети (се) 

жУтика, -ё ж, дат. -ци, МН. жутике, жутйка, 

жутикама 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
жутињав = жуliкаст (в.) 

жутити, жУтйм 2.1.5.7.; 14.5.1.1.(4). 
жУтичав, -а, -о, одр. жутичавй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
жУтнчавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жутјеница ијек. (ек. жутеница), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
жутјети (се) ијек. (ек. жутети (се», жутйм 

(се), ПРИЛ. сад. жУтёћи (се) (не жУтјёћи (се», ПРИД. 

рад. жутио (не жУтјео), жутјела, жутјело (се) (ек. 

жутео, жУтела, жУтело (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.7.; 
14.5.1.1.(4). 

жутка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

жуткаст = жуliкаст (в.) 

жутобрад, -а, -о, ОДр. жутобрадй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
жутобрк, -а, -о, одр. жутобркй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
жутовољка = жутарица (в.) 
жутокљунац, -нца м, ВОК. жутокљунче, 

инстр. -нцем (не -ом), МН. жутокљунци, жуто

кљунаца, жутокљунцима lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

жутокљунка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
жутоперка = жутарнца (в.) 

жУтуља, -ё ж, МН. жутуље, жутуља, жуту

љама 1I.3.2.g.; 14.1.2.1. 
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Жуliа 

Жуliа = Жуliо, -ё м, дат. Жући, ак. Жућу, 
иок. Жућо, иистр. Жућом и Жуliо, -3 М, дат. Жу

ћу, ак. Жућа, иок. Жућо, иистр. Жућом, (име псу) 

1.2.1.1.е.; 14.1.1.g. 
жуliа = жуliо, -ё м, дат. жући, ак. жућу, иок. 

жућо, иистр. жућбм, ми. жуће, жућii и жуliо, -а 

м, дат. жућу, ак. жућа, вок. жућо, иистр. жућом, 

ми. жуће, жућii, (жут пас) 14.1.1.g. 
жуliiiк, -ака, М, ми. жућаци, жућака, жућа

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жуliаиица = жуliеиица, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

ми. -ица БРОЈЕВИ! 

жуliеиица = жуliаиица (В.) 
жуliёње, -3 с 3.2.2.а.; 14.1.3. 
жуliии, -а, -о, ген. мн. -их, (према жуliа и 

жуliо, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
жуliка, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. -ки 11.3.2.g.; 

14.1.2.1. 
ЖУliка, -ё ж, дат. -ки, иистр. -ом 1.2.1.1.е.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

жУliкараст, -а, -о, одр. жућкарасти, -а, -о, 

ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
жУliкаст, -а, -о, одр. жућкасти, -а, -о, геи. ми. 

-их = жУткаст, -а, -о, одр. жуткасти, -а, -о, геи. 

ми. -их = жутињав, -а, -о, одр. жутињави, -а, -о, 

геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
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жУчовод 

жУliкати (се), -ам (се), прип. сад. жућкајући 

(се) 14.5.1.1.(4). 
Жуliо = Жуliа (В.) 
жуliо = жуliа (В.) 

жуliов, -а, -о, геи. ми. -их, (према жуliо, -а), 

4.2.а.; 14.3. 
жуч, жучи ж, инстр. жучи И жучју, пок. жучи, 

ми. жучи, жучй, жучима 3.1.1.; 14.1.2.2. 
жучаи, жучиа и жучиа, жучио и жучио, 

одр. жучий, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

жучица, -ё ж, иистр. -ом, ми. жучице, жучи

ца, жучи цама 14.1.2.1.Ь. 

жучљив, -а, -о, одр. жучљиви, -а, -о, ген. ми. 

-йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
жучљиво = жУчио (В.) 
жУчљивост = жучиост (В.) 
жУчио = жучљиво, прип. 14.6. 
жУчиост = жучљивост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
жУчњiiк, -а м, ми. жучњаци, жучњака, жуч

њацима 3.1.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
жучовод и жучовод, -3 м, ми. -и, -ода 3.1.1.; 

14.1.1.с. 



з-девето слово азбуке; означава безвучни, 

зубни, струјни сугласник (спирант); осим у ре

чима где му је по етимологији место, изговара 

се и пише где је настао једначењем по звучно

сти од с: сбор > збор, сgру:ж:иши се > зgру:ж:и
ши се, сбоlом > збоlом (В. Преглед правила т. 
8.1.2.2.); у процесу једначења по месту творбе 
испред палатала мења се у себи сродан палатал 

ж: lрозђе > lро:ж:ђе, с претходним јотовањем 
lрозg + је (т. 8.2.2.1.), миразџика > мира:ж:џи
ка, йазња > йа:ж:ња, йазљив > йа:ж:љив, према 
йазиши (т. 8.2.2.1.). 

за предn. погрешно се употребљава уз ин

финитив (зајесши уместо зајело, за йолуgиши 

уместо ga йолуgиш, за не uовероваши уместо ga 
не йоверујеш, итд.); такође се погрешно употре

бљава са инструменталом (љубав за uушова

њем уместо љубав uрема uушовању, захшеви за 

uовећањем йлаша уместо захшеви за йовећање 

uлаша); пише се одвојено од заменичких пуних 

и енклитчких облика: за ме, за се, за себе, за 

ше, за њ, за мном. 

забава и забава, -е ж, ген. мн. забава 

14.1.2.1.Ь. 

забаван и забаван, -вна, -вно, одр. забавни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
забавити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
забавйшнй и забавишнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
забавйште, -а с, ген. мн. забави шта 14.1.3. 
забављати (се), -ам (се), прип. сад. забавља

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
забављачица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

з 

забављачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

забављачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

забављач, -ача м, вок. забављачу, инстр. за

бављачем (не -ом), мн. забављачи, забављача 

3.1.3.; 14.1.1. 
забављеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забавно и забавно, прип. 14.6. 
забавномузичкй, -а, -о, ген. мн. -их (према 

забавна музика) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
забавност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забавнйк и забавнйк, -а м, мн. -ици, -и ка, 

-ицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
забадава прил. 

забадаљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

забадати (се), забiiдам (се), прип. сад. забада

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
забадач, -ача м, инстр. забадачем (не -ом), мн. 

забадачи, забадача 3.1.3.; 14.l.l.Ь. = заб8дача, 

-е ж, ген. мн. забадача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
заб8дача = заб8дач (В.) 
заБЬдети ек. уп. ијек. заБЬдјети 

заБЬдјети ијек. (ек. забаздети), -дим, прид. 

рад. забаздио, забаздјела, забаздјело (ек. за

баздео, забаздела, забаздело) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

забајатити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
забајати, -ем 14.5.1.1.(2) и -ам 14.5.1.1.(3). 
забактати, забакћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и 

забактим 14.5.1.1.(4) 
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забалавити 

забалавити, -йм и забалавити, забалавйм 

14.5.1.1.(4). 
забарикадирати (се), забарикадйрам (се), 

3. л. мн. забарикадира ју (се), прил. сад. забари
кадирајући (се) 14.5.1.1.(3). 

забасати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забацати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забациватн (се), забацујём (се), прил. сад. за

бацујући (се) 14.5.1.1.(2). 
забацнтн, забацйм и забацнтн, -йм 

14.5.1.1.(4). 
забiченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забiчен и забачен, -а, -о, одр. забаченй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
забашуривати, забашурујём, прил. сад. за-

башурујући 14.5.1.1.(2). 
забашурнти, забашурйм 14.5.1.1.(4). 
забезекнуто и забезекнуто, прил. 14.6. 
забезекнути (се), забезёкнём (се) и забезек-

нути (се), забезекнём (се) 14.5.1.1.(1). 
забезекнутiiст и забезекнутост, -ости Ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забеласатн се ек. уп. ијек. забјеласатн се 

забележаватн ек. уп. ијек. забиљежаватн 

забележитн ек. уп. ијек. забilљежнтн 

забелетн (се) ек. уп. ијек. забнјељетн 

зiбелешка ек. уп. ијек. зiбиљешка 

забелитн ек. уп. ијек. забијелнтн 

забеседити ек. уп. ијек. забесједити 

забесједитн ијек. (ек. забеседити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

забетонирати,забетонйрам, 3.л. мн.забе

тонирају 14.5.1.1.(3). 
забечити (се), забёчйм (се) 14.5.1.1.(4). 
забибераватн, забиберавам, ПРИЛ. сад. заби

беравајући 14.5.1.1.(3). 
забиберитн, -йм 14.5.1.1.(4). 
забијати (се), забйјам (се), прил. сад. забија

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
забијiч, -ача м, ВОК. забијачу, инстр. забијачем 

(не -ом), МН. забијачи, забијача 3.1.3.; 14.1.1. 
забнјелнтн ијек. (ек. забелити), забијелйм 

(ек. забёлйм), (учинити нешто белим) 2.1.1.; 
2.1.5.7.; 2.2.1.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

забнјељети ијек. (ек. забелетн), забијелйм 

(ек. забелйм), ПРИД. рад. забијелио, забијељела, 
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заблијештати 

забијељело (ек. забелео, забелела, забелело), (по

чети белети) 2.1.1.; 2.2.1.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
забнљежаватн ијек. (ек. забележаватн), за

биљежавам (ек. забележавам), ПРИЛ. сад. заби

љежавајући (ек. забележавајући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.3.; 14.5.1.1.(3). 

забilљежнтн ијек. (ек. забележитн), -йм 

2.1.2.; 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
зiбнљешка ијек. (ек. зiбелешка), -е Ж, дат. 

-ци, ген. МН. забиљежака (ек. забележака) 2.1.2.; 
2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

зJiбйт, -и, Ж, ген. МН. забйтй 14.1.2.2.Ь. 

забити (се), забијём (се), импер. забйј, забйј

мо, забйјте 14.5.1.1.(2). 
забјеласатн се ијек. (ек. забеласати се), -ам 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
заблагодаривати (се), заблагодарујём (се), 

ПРИЛ. сад. заблагодарујући (се) 14.5.1.1.(2). 
заблагодаритн (се), заблагодарйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
заблатавнти се, заблатавйм се 14.5.1.1.(4). 
заблатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
заблаliенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заблебетати, заблебећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 

и заблебетам 14.5.1.1.(3). 
заблејати, -йм 14.5.1.1.(4). 
забленуто, ПРИЛ. 14.6. 
забленутiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заблесавити, заблесавйм 14.5.1.1.(4). 
заблесити (се), заблёсйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заблескати ек. уп. ијек. заблијескати 

заблескати ек. уп. ијек. забљескатн 

заблескиватн ек. уп. ијек. забљескиватн 

заблеснутн ек. уп. ијек. забљеснути 

забленутн (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
заблештавати ек. уп. ијек. забљештавати 

заблештати ек. уп. ијек. заблијештатн 

заБЛl!ШТНТИ ек. уп. ијек. заблијештнти 

заблнјескати ијек. (ек. заблескатн), заблије-

скам (ек. заблёскiiм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3) и за
блијешћём (ек. заблёшћём) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
14.5.1.1.(2). 

заблнјештатн ијек. (ек. заблештатн), -йм, 

(почети блештати) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 



заблијештити 

заблијештити ијек. (ек. заблештити), за

блијештйм (ек. заблёштйм), (заслепити) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

заблистати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
заблуда, -ё ж, ген. мн. заблуда 14.1.2.1.Ь. 

заблудан и заблудан, -дна, -дно, одр. заблуд-

нй и заблуднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

заблудети ек. уп. ијек. заблудјети 

заблудјети ијек. (ек. заблудети), -дйм, прид. 

рад. заблудио, заблудјела, заблудјело (ек. за

блудео, заблудела, заблудело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

заблуђивати, заблуђујём, прил. сад. заблу

ђујући 3.3.2.; 14.5.1.1.(2). 
заблудно, прил. 14.6. 
заблудност = заблуђеност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

заблуђеност = заблудност (В.) 
забљескати ијек. (ек. зiблескати), -ам 

14.5.1.1.(3) и -ешћём 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
забљескивати ијек. (ек. заблескивати), 

забљескујём (ек. заблескујём) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

забљеснути ијек. (ек. заблеснути), -нём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
забљештавати ијек. (ек. заблештавати), за

бљештавам (ек. заблештавам), прил. сад. забље

штавајући (ек. заблештавајући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

забогорадити, забогорiiдйм 14.5.1.1.(4). 
забога, рчц. 12.1. 
заболети ек. уп. ијек. забољети 

забољети ијек. (ек. заболети), заболйм, прид. 

рад. заболио, забољела, забољело (ек. заболео, 

заболела, заболело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

заборавак и заборавак, -авка м, мн. -авци, 

-авака, -авцима, бот. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
заборава н, -вна, -вно, одр. заборавнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх = заборављив, -а, -о, одр. забора

вљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заборавити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
заборављати (се), -ам (се) и заборављати 

(се), заборављам (се) 14.5.1.1.(3). 

забремзати 

заборављено, прил. 14.6. 
заборављеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заборављивост = заборав ност (В.) 

заборављив = забораван (В.) 
заборавност = заборављивост, -ости ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забравити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
забрадатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
забрадити (се), забрiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
забрађивати (се), забрађујём (се), прил. сад. 

забрађујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
забражђивати, забражђујём, прил. сад. за

бражђујући, (према забраздити) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
забраздати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забраздити, забраздйм 14.5.1.1.(4). 
забранити, забранйм 14.5.1.1.(4). 
забрањивати, забрањујём, прил. сад. забра-

њујући 14.5.1.1.(2). 
забрањив, -а, -о, одр. забрањивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
забран, -а м, мн. забрани, забрана 14.1.1. 
забранскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
забрана и забрана, -ё ж, ген. мн. забрана 

14.1.2.1.Ь. 

Забрањено пушёње, Забрањеног(а) пушёња 

с 1.2.1.1.0.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
забрашнити (се) = забрашњавити (се) и 

забрашњавити (се) (В.) 

забрашњавити (се), -йм (се) и забрашња

вити (се), забрашњавйм (се) = зiбрашнити 

(се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
забрбљати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
зiбрдскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
забрђе и зiбрђе, -а, с, ген. мн. -рђа 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
забрљати (се), забрљам (се) 14.5.1.1.(3). 
забреклост и забрёклост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забрекнути = забреliи и забрёliи, забрёк

нём 11.3.2.е.; 14.5.1.1.(1). 
забрежје и забрежје, -а, с, ген. мн. -ёжја ек. 

И ијек. 14.1.3. 
забректати, забрекћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
забремзати, -ам 14.5.1.1.(3). 
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забреliи 

забреliи и забрёliи = забрекнути (В.) 
забрзати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забридети ек. уп. ијек. забрНдјети 

забридјети ијек. (ек. забридети), -дим, прид. 

рад. забрйдио, забрИдјела, забрИдјело (ек. за

брйдео, забрйдела, забрйдело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

забрижити (се) = забринути (се) (В.) 
забријати, -ём 14.5.1.1.(2). 
забринути (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1) = забри

жити (се), -им (се) 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
забринуто, прил. 14.6. 
забринутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
забринут, -а, -о, одр. забринути, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
забрињавати (се), забрињавам (се), прил. сад. 

забрињавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
забрињавајуliй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
забрљавити, забрљавим 14.5.1.1.(4). 
забројати (се), забројим (се) = забројити 

(се), забројим (се) 14.5.1.1.(4). 
забројавати (се), забр6јавам (се), прил. сад. 

забројавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
забројити (се) = забројати (се) (В.) 

забрујати = забрујити, -им 14.5.1.1.(4). 
забрујити = забрујати (В.) 
забрундати и забрундати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забубњати, -ам 14.5.1.1.(3). 
забуљити (се), забуљим (се) 14.5.1.1.(4). 
забуна и забуна, -ё ж, ген. мн. забуна 

14.1.2.1.Ь. 

забунити (се), забуним (се) 14.5.1.1.(4). 
забуњивати (се), забуњујём (се), прил. сад. 

забуњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
забучати, -им 14.5.1.1.(4). 
забушавати, забушiiвiiм, прил. сад. забуша

вајући 14.5.1.1.(3). 
забушант, -а м, мн. забушанти, забушаната 

6.3.; 14.1.1.с. 
забушантски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
забушити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
забуктети ек. уп. ијек. забуктјети 

забуктјети ијек. (ек. забуктети), -тим, прид. 

рад. забуктио, забуктјела, забуктјело (ек. забук-

292 

завезак 

тео, забуктела, забуктело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

забуњеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зава не него зВова (В.) 

завада и завада, -ё ж, ген. мн. -ада 14.1.2.1.Ь. 

= завађеност, -ости, ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завадити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
завађати, -ам, прил. сад. завађајући (према 

завадити) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
зав8ђати (боље заводити), завађам, 

прил. сад. завађајући (према завести) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
завађеност = завада и завада (В.) 
завазда р. заувёк (В.), прил. 12.1.; 14.6. 
завалити (се), завалим (се) 14.5.1.1.(4). 
завiiљено, прил. 14.6. 
завiiљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заваљивати (се), заваљујём (се), прил. сад. 

заваљујући 14.5.1.1.(2). 
завапити, завапијём 14.5.1.1.(2) и завапим 

14.5.1.1.(4). 
заваравати (се), заваравам (се), прил. сад. 

заваравајући (се) 14.5.1.1.(3) = заваривати 

(се), заварујём (се), прил. сад. заварујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
заварати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
заваривати (се) = заваравати (се) (В.) 
заваривати, заварујём, прил. сад. заварујући, 

(према заварити) 14.5.1.1.(2). 
заваривiiчкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
заваривiiч, -ача, вок. заваривачу, инстр. за

варивачем (не -ом), мн. заваривачи, заваривача 

3.1.3.; 14.1.1. 
заварити, заварим 14.5.1.1.(4). 
заваљати (се), заваљiiм (се) 14.5.1.1.(3). 
заварати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
зiвежљiiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. ми. 

завежљаја 5.1.5.; 14.1.1. 
завежљај(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. завежљај(ч)ића (дем. према зiвеЖЉiiј) 3.2.3.; 
14.1.1. 

завезак, -ска м, мн. завесци, завезака, заве

сцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 



завезанiiст 

завезанiiст, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завезан, -а, -о, одр. завёзанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
завезати, завёжём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
завезивати (се), завезујём (се) 14.5.1.1.(2). 
завејавати ек. уп. ијек. завијавати 

завејати ек. уп. ијек. завијати 

зiвек(а) ек. уп. зiвијек(а) (В. под заувијек) 

завера и завера ек. уп. ијек. завјера и завјера 

завеса и завеса ек. уп. ијек. завјеса и завјеса 

завесица и завесица ек. уп. ијек. завјесица 

и завјесица 

зiвеслiiј, -а м, инетр. -ем (не -ом), ген. мн. за

веслаја 5.1.5.; 14.1.1. 
завеслати, -ам 14.5.1.1.(3). 
завести (се), заведём (се) и завести (се), за

ведём (се) 14.5.1.1.(1). 
завести и завести (се), завезём (се) 

14.5.1.1.(1). 
завести и завести, завезём 14.5.1.1.(1). 
завет ек. уп. ијек. завјет 

заветнйк ек. ијек. завјетнйк 

заветничкй ек. уп. ијек. завјетничкй 

заветииа ек. уп. ијек. завјетииа 

заветрен ек. уп. ијек. завјетрен 

заветрииа ек. уп. ијек. завјетрина 

заветрица ек. уп. ијек. завјетрица 

заветрйште ек. уп. ијек. завјетрйште 

заветан ек. уп. ијек. завјетаи 

заветовалац ек. уп. ијек. завјетовалац 

заветоваийк ек. уп. ијек. завјетоваийк 

заветоваоц не него заветовала ц (В. под за-

вјетовалац) 

заветовати ек. уп. ијек. завјетовати 

заветрииа ек. уп. ијек. завјетрина 

заветрица ек. уп. ијек. завјетрица 

заветрйште ек. уп. ијек. завјетриште 

зiвечерје, -а с, ген. мн. завечёрја 3.1.1.; 
14.1.3. 

завешати ек. уп. ијек. завјешати 

завештавати ек. уп. ијек. завјештавати 

зiвештај ек. уп. ијек. зiвјештiiј 

завешталац ек. уп. ијек. завјешталац 

завештање ек. уп. ијек. завјештање 

завештаоц не него завешталац (В.) 

завештати, -ам 14.5.1.1.(3). 

завијати 

завештач, -ача м, вок. завU)ештачу, инетр. 

завU)ештачем (не -ом), мн. завU)ештачи, завU)е

штача 3.1.3.; 14.1.1. 
завештење уп. ијек. завјештење 

завидети ек. уп. ијек. завидјети 

завидјети ијек. (ек. завидети), -дйм, прид. 

рад. завидио, завидјела, завидјело (ек. завидео, 

завидела, завидело), прип. сад. завидёћи 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

завНдљивац и завидљивац, -йвца, м ВОК. 

-йвче, инетр. -йвцем (не -ом), мн. -йвци, -иваца, 

-йвцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. = завиднiiк,-а 

м, вок. завидљйче, мн. завиднйци, завиднйка, за

виднйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
завНдљивица = завидиица, -ё ж, вок. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

завiщљиво = завидно (В.) 

завНдљив, -а, -о, одр. завидљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
завНдљивiiст = завиднiiст, -ости ж, инетр. 

-ости и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
за вид(ј)ела (уоб. за вiЩа) = за дана (В.) 
завидница = завНдљивица (В.) 
завидиiiк = завНдљивац (В.) 
завидно = завНдљиво прип. 14.6. 
завиднiiст = завiщЉИВiiСТ (В.) 

завидан, -дна, -дно, одр. завиднй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
3авидовиtiаиин, -а м, мн. Завидовићани, За

видовићана, (становник Завидовића) 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.с. 

3авидовиtiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Завидовића) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

завидовиtiи. Завидовйћа м мн. 1.2.1.I.h.; 
14.1.1.с. 

завидовиtiкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

завиђати, завйђам, прип. сад. завиђајући, (за

видети) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
завиђење, -а с, ген. мн. завиђёња 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
завијавати ијек. (ек. завејавати), завијавам 

(ек. завејавам), прип. сад. завијавајући (ек. завеја

вајући) 2.1.2.; 2.2.2; 2.1.5.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
завијати ијек. (ек. завејати), завијём (ек. за

вејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2; 14.5.1.1.(2). 
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завијати (се) 

за вијати (се), завйјам (се), прип. сад. завнја

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
завијати, завйјам 14.5.1.1.(3). 
завијач, -ача М, инсТр. завијачем (не -ом), мн. 

завијачи, завијача 3.1.3.; 14.1.1. 
завијача, -ё ж, ген. мн. завијача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

завијено, прип. 14.6. 
завијен, -ена, -ено, одр. завијенй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
завијорити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
завијугати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
завијјтак, -тка, М, мн. завијуци, завијутака, 

завијуцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1O.1.2.1.а.; 14.1.1. 
завикати, завйчём 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
завин не него з80вин (в.) 

завинути (се), завйнём (се) 14.5.1.1.(1). 
завйнут, -а, -о, одр. завйнутй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
зависан (не завистан), -сна, -сно, одр. зави

сни, -а, -о, ген. мн. -йх, (према зависити) 14.3. 
(Клајн 2009: "зависан (који зависи од неког, не
чега); не зависiiiан, осим кад значи завиgљив") 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
зависити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зависни ца, -ё ж, вок. -е, инсТр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а.Ь. 

зависнйк, -а м, вок. зависнйче, мн. зави

снйци, зависнйка, зависнйцима 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

зависно, прип. 14.6. 
зависност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завист, -и ж, инсТр. -исти И -ишћу 3.2.2.а.; 

14.1.2.2. 
завистан (не зависан), -сна, -сно, одр. зави

снй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према завист) 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

завитак, -тка м, мн. завици, завитака, зави-

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1O.1.2.1.а.; 14.1.1. 
З8ВИТИ (се), завијём (се) 14.5.1.1.(2). 
завица не него з80вица (в.) 

завикнути, завикнём 14.5.1.1.(1). 
завиривати, завирујём 14.5.1.1.(2). 
завирити, -йм 14.5.1.1.(4). 
завиркивати, завиркујём, прип. сад. завир

кујући 14.5.1.1.(2). 
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З8вјетрен 

завирнути, завйрнём 14.5.1.1.(1). 
з8вичај, -а м, инсТр. -ем (не -ом), пок. завичају 

и завичају, мн. завичаји, завичаја 14.1.1. 
з8вичајан, -јна, -јно, одр. завичајнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
завичајност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
з8вичајнйк, -а м, вок. завичајнйче, мн. зави

чајнйци, завичајнйка, завичајнйцима 1I.I.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

з8вичајница, -ё ж, вок. -е, инсТр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

завичин не него з80вичин (в.) 

завјера и завјера ијек. (ек. завера и завера), 

-ё ж, ген. мн. завU)ёра и зiiвU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

завјеса и завјеса ијек. (ек. завеса и завеса), 

-ё ж, ген. мн. завU)ёса и зiiвU)ёса 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

завјесица и З8вјесица ијек. (ек. завесица и 

З8весица), -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. -йца, (дем. од 

завеса и завеса) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
завјет ијек. (ек. завет), -а м, ген. мн. завU)ёта 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
завјетнЙкијек.(ек.заветнЙк),-а,м,вок.завU)ет

нйче, мн. завU)етнйци, завU)етнйка, завU)етнй

цима 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
завјетничкй ијек. (ек. заветничкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
завјетина ијек. (ек. заветина), -ё ж, ген. мн. 

завU)етйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
завјетовалац (не завјетоваоц) ијек. (ек. заве

товалац, не заветоваоц), -аоца м, вок. завU)ето

ваоче, инсТр. завU)етоваоцем (не -ом), мн. завU)е

товаоци, завU)етовалаца, завU)етоваоцима 

2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 1I.1.1.a.(I);14.1.1. 
завјеТОВ8НЙК ијек. (ек. завеТОВ8НЙК), -н ка М, 

ВОК. зав(ј)етованиче, МН. зав(ј)етованици, зав(ј)е

тованнка, завU)етованнцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

завјетоваоц не него завјетовалац (в.) 

завјетовати ијек. (ек. заветовати), -ујём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
З8вјетрен ијек. (ек. З8ветрен), -а, -о, одр. 

завU)етренй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 



завјетрина 

завјетрина ијек. (ек. заветрина), -е ж, ген. мн. 

завU)етрина = завјетрица ијек. (ек. заветрица), 

-е ж, ген. мн. завU)етрйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
= завјетрйште ијек. (ек. заветриште), -а с, ген. 

мн. завU)етрйшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
завјетрица = завјетрина (В.) 
завјетрйште = завјетрина (В.) 
завјешати ијек. (ек. завешати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
завјештавати ијек. (ек. завештавати), завU)е

штавам, прил. сад. завU)ештавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

завјештај ијек. (ек. завештај), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. зав(ј)ештаја 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

завјешталац (не завјештаоц) ијек. (ек. заве

шталац, не завештаоц), -аоца м, вок. зав(ј)е

штаоче, инстр.зав(ј)ештаоцем(не-ом), мн. завU)е

штаоци, завU)ешталаца, завU)ештаоцима 

2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
завјештаље ијек. (ек. завештаље), -а с, ген. 

мн. зав(ј)ештања = завјештење ијек. (ек. заве

штење), -а с, ген. мн. завU)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

завјештаоц не него завјешталац (В.) 

завјештати ијек. (ек. завештати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

завјештiiч ијек. (ек. завештач), -ача м, вок. 

завU)ештачу, инстр. завU)ештачем (не -ом), мн. 

завU)ештачи, завU)ештача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

завјештење = завјештаље (В.) 

завладавати, завладавам, прил. сад. завла-

давајући 14.5.1.1.(3). 
завладати, завладам 14.5.1.1.(3). 
завладичити, -им 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
завлачити, завлачйм, прил. сад. завлачёћи 

14.5.1.1.(4). 
завод, -а м, ген. мн. завода 14.1.1.с. 

заводан = заводљив (В.) 
заводиоц не него заводилац (В.) 

заводилац (не заводиоц), -иоца м, вок. заво-

диоче, инстр. заводиоцем (не -ом), мн. заводио

ци, заводилаца, заводиоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

заводиоц не него заводилац (В.) 

завољети 

заводити (боље него завађати), заводйм 

14.5.1.1.(4). 
заводљив, -а, -о, одр. заводљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = заводан, -дна, -дно, одр. заводнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
заводљиво, прил. 14.6. 
заводљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заводнети (се) ек. уп. ијек. заводњети (се) 

заводнйк, -а м, вок. заводнйче, мн. завод

нйци, заводнйка, заводнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
заводнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
заводнйштво, -а с, мн. заводнйштва, завод

нйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
заводњети (се) ијек. (ек. заводнети (се», 

-нйм (се), прид. рад. заводнио (се), заводњела 

(се), заводњело (се) (ек. заводнео (се), заводне

ла (се), заводнело (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

заводскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 
14.3. 

завој, -ој а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. за

воја 14.1.1. 
завојаст = завојит, -а, -о, одр. завојастй и 

завојитй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
завојевач, -ача м, вок. завојевачу, инстр. за

војевачем (не -ом), мн. завојевачи, завојевача 

3.1.3.; 14.1.1. 
завојевачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
завојевiiчки, прил. 3.1.3.; 14.6. 
завојит = завојаст (В.) 
завојитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завОјница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

завојничити (се), завојнйчйм (се) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

зав6јштити, завојштйм 14.5.1.1.(4). 
заволети (се) ек. уп. ијек. завољети (се) 

завољети (се) ијек. (ек. заволети (се», заво-

лйм (се), прид. рад. заволио (се), завољела (се), 

завољело (се) (ек. заволео (се), зволела (се), за

волело (се» 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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завратак 

завратак, -тка м, мн. завраци, завратiiкii, за

врацима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
за вратити, заврiiтим 14.5.1.1.(4). 
завраliати (се), -Ам (се), прил. сад. завраћају

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
завређивати, завређујем, прил. сад. завређу

јући ек. и ијек. 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заврети, -им ек. и ијек.l4.5.1.1.(4). 

заврзан, -а м, вок. -е, мн. заврзани, заврзiiнii 

и завjnан, -ана М, вок. заврзiiне, мн. заврзани, 

заврзанii, (пеј. неспретан човек) 14.1.1. 
заврзивати (се), заврзујем (се), (причати ко-

јешта) 14.5.1.1.(2). 
заврзлама и заврзлама, -е Ж, ген. мн. завр

злама 14.1.2.1.Ь. 

заврискати, заврискам 14.5.1.1.(3) = заври-

штати, -им 14.5.1.1.(4). 
завриснути, завриснем 14.5.1.1.(1). 
завриштати = заврискати (в.) 
заврнут, -а, -о, одр. заврнути, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
заврнути (се), заврнем (се) 14.5.1.1.(1). 
заврнутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завртати (се), заврћем (се), прил. сад. завр

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зiвртај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. за

вртаја 5.1.5.; 14.1.1. 
зiвртањ, -тња М, инстр. -ем (не -ом), мн. за

вртњи, завртања 6.2.1.; 14.1.1. 
завjn'аљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(l); 

14.1.2.1.Ь. 

завртети (се) и завjn'ети (се) ек. уп. ијек. за

вртјети (се) и завjn'јети (се). 

завртјети (се) и завjn'јети (се) ијек. (ек. за

вртети (се) и завjn'ети (се», -тим (се), прид. рад. 

завРТио (се) и зав(Јтио (се), завРТјела (се) и за

в(Јтјела (се), завРТјело (се) и зав(Јтјело (се) (ек. 
зав!,пео (се) и завртео (се), завРТела (се) и за

вртела (се), завРТело (се) и завртело (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

завртка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. завр

така и завртки 6.2.2.Ь.; 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

завршliвати (се), завршавам (се), прил. сад. 

завршавајући (се) 14.5.1.1.(3) = завршивати 

(се), завршујем (се), прил. сад. завршујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
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загаситост 

завршеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
завршетак, -тка м, мн. завршеци, заврше

така, завршецима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

завршивати (се) = завршliвати (се) (в.) 
завршити (се), завршим (се) 14.5.1.1.(4). 
завршни и завршни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
зliвршница и завршни ца, -е Ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

завуliи (се) и завуliи (се), завУ-чем (се) 3.2.3.; 
3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 

завучен, -а, -о, одр. завучени, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Зага, -е Ж, дат. -ги (не -зи) 1.2.1.1.a.; 11.3.2.c.; 

14.1.2.1. 
загадити, -им 14.5.1.1.(4). 
загађење, -а с, ген. мн. загађења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
загађивати (се), загађујем (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
загађивач, -ача, М, вок. зarађивачу, инстр. за

гађивачем (не -ом), мн. загађивачи, загађивача 

3.3.2.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
загазитн, -им 14.5.1.1.(4). 
загакати, загачем ll.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
загарен,-а, -о, одр. загарени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
загарliвити (се), загаравим (се) = загарити 

(се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
загарити (се) = загарliвити (се) (в.) 

загасит,-а, -о, одр. загасити, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
загасито, прил. 14.6. 
загасито-, састављено као први део сложе

ница 

загаситоцрвен, -ена, -ено, одр. загаситоцр

вени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
загађеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
загарантовати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
загасити (се), загасим (се) 14.5.1.1.(4). 
загаситост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



загат 

загат, -а м, мн. загати, загата 14.1.1.С = за

гата, -ё ж, ген. мн. загата, (насип или брана) 

14.1.2.1.Ь. 

загата = загат (в.) 

загатити (се), загатйм (се) 14.5.1.1.(4). 
загаliење, -а с, ген. мн. загаliења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
загаliивати (се), загаћујём (се), прип. сад. за

гаћујући (се) 14.5.1.1.(2). 
загашивiч, -ача м, вок. загашивачу, инсТр. 

загашивачем (не -ом), мн. загашивачи, загаши

вача 3.1.3.; 14.1.1. 
загИбати (се), загйбам (се), 14.5.1.1.(3) и за

гйбљём (се) 14.5.1.1.(2). 
загитовати, -тујём 14.5.1.1.(2). 
загипсавати,загипсавам, прип. сад. загип-

савајући 14.5.1.1.(3). 
загипсати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заглавити (се), заглiiвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
зlirлiвље и заглiвље, -а с, ген. мн. -авља 

14.1.3. 
заглављивати (се), заглављујём (се) прип. 

сад. загшiвљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
зlirлавак, -авка м, мн. заглавци, заглiiвака, 

заглавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
загладити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
заглађивати, заглађујём, прип. сад. заглађу

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загледати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) 
загледати (се), заглёдам (се), прип. сад. загле

дајући (се) 14.5.1.1.(3) 
заглибити (се), заглйбйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заглибљење, -а, с ген. мн. заглибљења 

14.1.3. 
заглибљивати (се), заглйбљујем (се), прип. 

сад. заглибљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
заглувети ек. уп. ијек. заглувјети 

заглупавити, заглупавйм 14.5.1.1.(4). 
заглупљење, -а с, ген. мн. заглупљења 

14.1.3. 
заглупелост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заглупљеност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заглупљивати, заглупљујём, прип. сад. за

глупљујућй 14.5.1.1.(2). 

загонётност 

заглупљујуliii, -а, -е, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

заглушавати, заглушiiвам, прип. сад. заглу

шавајући 14.5.1.1.(3). 
зlirлушан, -шна, -шно, одр. заГЛУШIIЙ, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 1.2.а.; 14.3. = заглушљив, -а, 

-о, одр. заглушљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.а.; 

14.3. = заглушујуliii, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

заглушивати (се), заглушујем (се), прип. сад. 

заглушујући (се) 14.5.1.1.(2). 
заглушљив = зlirлушан (в.) 
заглушно, прип. 14.6. 
заглушујуliи = зlirлушан (в.) 

загнојеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
загнојити (се), загнојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
загњавити, загњавйм 14.5.1.1.(4). 
загњилети ек. уп. ијек. загњиљети 

загњиљети ијек. (ек. загњилети), -лйм, прид. 

рад. загњИлио, загњИљела, загњИљело (ек. за

гњйлео, загњйлела, загњйлело) 2.1.2.; 2.1.5.1.4.; 
2.2.2.; 2.1.5. 14.5.1.1.(4). 

загњуривати (се), загњурујем (се), прип. сад. 

загњурујући (се) 14.5.1.1.(2). 
загњурити (се), загњурйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заговарати, заговарам, прип. сад. заговара

јући 14.5.1.1.(3). 
заговарiч, -ача м, вок. заговарачу, инсТр. за

говарачем (не -ом), мн. заговарачи, заговарача 

14.1.1. = заговорник, -а м, ВОК. заговорнйче, МН. 

заговорнйци, заговорнйка, заговорнйцима и 

заговорник, -ика м, вок. заговорнйче, мн. заго

ворници, заговорника, заговорницима 3.1.3.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

заговорити (се), заговорйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заговорница, -е ж, вок. -е, инсТр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

заговорник и заговорнiiк = заговарiч (в.) 
загонётан, -тна, -тно, ОДр. загонетнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
загонетати, загонетам, прип. сад. загонетају

ћи 14.5.1.1.(3) и загонећем, прип. сад. загонећући 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

загонётно, прип. 14.6. 
загОНётност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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загонётка 

загонётка и загонётка, -ё ж, дат. -ёци и -ёт

ки, ген. мн. загонётки, (Клајн 2009: ОО" .ген. мн. 

заlонешака (боље него заlонешкu)") 1О.1.2.1.с.; 

11.2.1.(1); 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 
зiirОНёткнца, -ё ж, ген. мн. -ица, (дем. према 

зiirонётка) 3.1.3.; 1О.1.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
Загора, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Загорац, -орца м, инстр. Загорцем (не -ом), 

мн. Загорци, Загораца, (становник Загоре и За

горја) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1. 
загоревати ек. уп. ијек. загоријевати 

загоријевати ијек. (ек. загоревати), загори

јевам (ек. заг6ревам), ПРИЛ. сад. загоријевајуhи 

(ек. загоревајуhи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3) 
загорелост ек. уп. ијек. загорјелост 

загорети ек. уп. ијек. загорјети 

загорјелост ијек. (ек. загорелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошhу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

загорјети ијек. (ек. загорети), -рим, ПРИД. 

рад. загорио, загорјела, загорјело (ек. заго

рео, загорела, загорело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

загосподарити, загосп6дарим 14.5.1.1.(4) 
загорје, -а с, ген. МН. загорја, (предео иза го

ре) 14.1.3. 
Зlirорје, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
загорјелост ијек. (ек. загорелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошhу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

загорка и загорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. МН. -ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь = загоркиња и 

загоркиња, -ё ж, ген. мн. -иња, (вИла која живи 

у планини) 14.1.2.1.Ь. 

Загорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки, 

(становница Загоре и Загорја) 1.2.1.1.Ь.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Загоркин, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зlirоркиња и загоркиња = зlirорка и за

горка (в.) 

загорчaiвати, загорчавам, 14.5.1.1.(3) = за

горчitвати, заг6рчујём, ПРИЛ. сад. загорчујуhи 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
загорчати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3) = загорчи

ти, загорчим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
Загорчев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 1.2.2.1.; 

4.2.а. 
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загрижен 

загорчење, -а с, ген. МН. загорчења 14.1.3. 
загорчitвати = загорчавати (в.) 

загорчити = загорчати (в.) 

заграбити, -им 14.5.1.1.(4). 
зiграда и заграда, -ё ж, ген. МН. заграда 

14.1.2.1.Ь. 

загрaiдити (се), загради м (се) 14.5.1.1.(4). 
загрiђе и загрiђе, -а с, МН. -ађа 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
заграђitвати, заграђујём, ПРИЛ. сад. заграђу

јуhи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заграјати, -јим 14.5.1.1.(4) и заграјати, -јём 

14.5.1.1.(2). 
загракати, заграчём 11.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
заграктати, загракhём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загранични, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
загргољити и загргољити, -им 14.5.1.1.(4). 
загрготати, загргоhём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загргутати, загРгуhём и загргу-гати, загР-

гyhёM 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загfщети ек. уп. ијек. загрдјети 

загfщити, загрдим 14.5.1.1.(4). 
загрдјети ијек. (ек. загрдети), -дим, ПРИД. 

рад. загРдио, загРдјела, загРдјело (ек. загР

део, загРдела, загРдело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

загрђitвати, загРђујём 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Загреб, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
загребати (се) = загрепсти (се) и загрепсти 

(се), загребём (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
загребачкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

загревати (се) ек. уп. ијек. загријевати (се) 

загрејавати ек. уп. ијек. загријaiвати 

загрејiиост ек. уп. ијек. загријiност 

загрејати ек. уп. ијек. загријати 

загрепсти (се) и загрепсти (се) = загреба
ти (се) (в.) 

Зlirрепчанин, -а м, МН. Загрепчани, Загреп

чана 1.2.1.1.d.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
Загрепчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 8.1.2.1.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
загрижен, -а, -о, ОДр. загрижени, -а, -о, ген. 

МН. -их, (задрт, затуцан), (Клајн 2009: "заlРU
жен, у значењу заgрш, окорео, фанашuчан, 

нормално се употребљава у КЊИЖ. језику. Дру-



загрижено 

го је заiрuзен. трпни придев од заiрuсiilu (нпр. 

заiрuзенајабука)") 4.2.а.; 14.3. 
загрижено, прип. 14.6. 
загриженост и загриженост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
загрitжљив, -а, -о, одр. загрижљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их, (заједљив) 4.2.а.; 14.3. 
загрitжљивац, -вца м, ВОК. загрижљивче, ин

стр. загрижљвцем (не -ом), мн. загрижљивци, 

загрижљивiiца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
загрitжљивица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

загрitжљиво, прип. 14.6. 
загрitжљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зliгриз, -а м, мн. загризи, загриза 14.1.1.с. 

загризавати (се) = загризати (В.) 
загризак, -иска м, мн. загрисци, загризака, 

загрисцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
загризати, загрйзам, прип. сад. загризају

ћи 14.5.1.1.(3) = загризавати (се), загризавам 

(се), прип. сад. загризавајући (се) = загризива

ти (се), загризујём (се), прип. сад. загризујући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
загризен и загризен, -а, -о, одр. загризени 

и загризенй, -а, -о, ген. мн. -их (према загри

сти) 4.2.а.; 14.3. 
загризивати (се) = загризати (В.) 
загризнути = загристи (В.) 
загријавати ијек. (ек. загрејавати), загрија

вам (ек. загрејавам), прип. сад. загријавајући (ек. 

загрејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
загријаност ијек. (ек. загрејаност), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

загријати ијек. (ек. загрејати), -јём 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

загријевати (се) ијек. (ек. загревати (се», за

гријевам (се) (ек. загрёвам (се», прип. сад. загри

јевајући (се) (ек. загревајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

загристи, загризём, прид. трп. загризен, за

гризена, загризено (у погрдном значењу: за

грижен, загрижена, загрижено) = загризнути, 

-ём 14.5.1.1.(1). 
загрлити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 

загушавати 

загрљај, -а м, инстр. -ем (не -ом), пок. -у И -ају, 

мн. загрљаји, загрљаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
загрмети и загрмети ек. уп. ијек. загрмјети 

и загрмјети 

загрмјети и загрмјети ијек. (ек. загрмети и 

загрмети), -мим, прид. рад. загрмио и загрмио, 

загРмјела и загрмјела, загрмјело и загрмјело 

(ек. загрмео и загрмео, загрмела и загРмела, 

загрмело и загрмело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

загрнути (се), загрнём (се) 14.5.1.1.(1). 
загроктати, загрокћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загрохотати, загрохоћём 4.1.; 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
загртати, загрћём, прип. сад. загрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загprач, -ача, м, инстр. загртачем (не -ом), 

мн. загртачи, загртача 3.1.3.; 14.1.1. 
загрувати, загрувам 14.5.1.1.(3). 
загрцавати (се), загРцiiвам (се), прип. сад. за-

грцавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
загрцати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
загрцнути (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
загрцњивати (се), загРцњујём (се), прип. сад. 

загрцњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
загроктати, загрокћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
загубити (се), загубйм (се) 14.5.1.1.(4). 
загудети ек. уп. ијек. загудјети 

загудјети ијек. (ек. загудети), -дим, прид. 

рад. загудио, загудјела, загудјело (ек. загу

део, загудела, загудело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

загуљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
загуљен, -а, -о, одр. загуљени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
загунђати, -ам 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
загустети ек. уп. ијек. загустјети 

загустјети ијек. (ек. загустети), -тим, прид. 

рад. загустио, загустјела, загустјело (ек. за

густео, загустела, загустело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

загустити, загустим 14.5.1.1.(4). 
загушавати (се), загушавам (се), прип. сад. 

загушавајући (се) 14.5.1.1.(3) = загушивати 

(се), загушујём (се), прип. сад. загушујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
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зarушан 

загушан = загушљив (В.) 
загушёио, прип. 14.6. 
загушенбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2.; = загушење, -а с, ген. 

мн. загушења 14.1.3. 
загушење = загушенбст (В.) 
загушitвати (се) = загушавати (се) (В.) 
загушити, загушйм 14.5.1.1.(4). 
загушљив, -а, -о, одр. загушљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. = загушан, -ш на, -шно, одр. 

загушнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
загушљивац, -йвца М, инстр. загушљйвцем 

(не -ом), мн. загушљйвци, загушљиваца 6.2.1.; 
14.1.1. 

загушљиво, прип. 14.6. 
загушљивбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задавати, задајём, прип. сад. задајући (не за

давајући) 14.5.1.1.(2). 
задавити (се), задавйм (се) 14.5.1.1.(4). 
задављенйк, -нка М, инстр. задављеннком, 

мн. задављеннци, задављеннка, задављеннци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
задављitвати (се), задављујём (се), прип. сад. 

задављујући (се) 14.5.1.1.(2). 
з8дак, затка М, мн. задци, зiiдака, задцима 

8.1.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.с. 
заданити, заданйм 14.5.1.1.(4). 
Зi\дар, -дра М, инстр. Задром 6.2.1.; 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
задатак, -тка М, мн. задаци, задатака, зада

цима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
задати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зi\дiiх (не зi\дух), -а М, мн. задаси, задаха, за

дасима 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
задахнуliе, -а с 4.1.; 14.1.3. 
задахтати, задашћём и задахћём 3.2.2.а.; 

4.1.; 8.2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
ЗIЩебљiiлбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задебљање, -а с, ген. мн. задебљања 14.1.3. 
задебљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
з8дева ек. уп. ијек. з8дјева 

задевалица ек. уп. ијек. задијевалица 

задевало ек. уп. ијек. задијевало 

задевати ек. уп. ијек. задијевати 

задеверити се ек. уп. ијек. задјеверити се 
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задјеверити 

задевица и з8девица ек. уп. ијек. задјевица 

и з8дјевица 

задевбјчити (се) ек. уп. ијек. задјевбјчити 

(се) 

заденути ек. уп. ијек. з8дјенути 

задесити (се), задеси м (се) 14.5.1.1.(4). 
заде(с)ти ек. уп. ијек. з8дје(с)ти (В. под задје-

нути) 

задесетити, задесётйм 14.5.1.1.(4). 
задетињити ек. уп. ијек. задјетињити 

задitвити (се), задйвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
задйвљено, прип. 14.6. 
задйвљенбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задигнути (се) = задиliи (се), задигнём (се) 

14.5.1.1.(1). 
задизати (се), -ижём (се), прип. сад. задижући 

(се) l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
задијевалица ијек. (ек. задевалица), -ё ж, ген. 

МН. задијевалйца (ек. задевалйца) 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

задијевало ијек. (ек. задевало), -а с, ген. мн. 

задијеВiiла (ек. задевiiла) 2.1.1.; 2.2.1.;14.1.3. 
задијевати (се), ијек. (ек. задевати (се», зади

јевам (се) (ек. задёвам се), прип. сад. задијевајући 

(се) (ек. задевајући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
задимити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
задимљенбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задирати (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
задиркitвати, задиркујём, прип. сад. задир

кујући 14.5.1.1.(2). 
задиркitвало, -а с, ген. мн. задиркнвiiла 

14.1.3. 
задиliи (се) = задигнути (се) (В.) 

задйхано, прип. 4.1.; 14.6. 
задЙХiiнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задitхати се, задйшём се 4.1.; l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
задitчити (се), задйчйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
з8дјева ијек. (ек. з8дева), -ё ж, ген. мн. зад(ј)ё

ва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
задјеверити се ијек. (ек. задеверити се), 

зад(ј)еверйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 



задјевица 

задјевица и задјевица ијек. (ек. задевица и 

задевица), -е ж, геи. МН. -ица = зађевица, -е ж, 

инстр. -5м, ген. МН. -ица, (Клајн 2009: " Правил
но би било заgевица (екавски) односно заgjе

вица (ијек.), алије облик са ђ много обичнији и 

у екавским и у ијекавским крајевима (налази 

се и код Вука и у речнику ЈАЗУ)") 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

задјевојчити се ијек. (ек. задевојчити се), 

-им (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
задјенути ијек. (ек. задеиути) = задје(с)ти 

ијек. (ек. заде(с)ти), задU)енем 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1 ) 

задЊЙ, -а, -е, -их 4.2.а.; 14.3. 
задњонепчанй, -а, -5, ген. МН. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
задобitвати (се), зад6бивам (се), прил. сад. 

задобивајући (се) = задобitјати (се), задобијам 

(се), прил. сад. задобијајући (се) 14.5.1.1.(3). 
задобitјати (се) = задобitвати (се) (В.) 

задобити, задобијем 14.5.1.1.(2). 
задовек ек. уп. ијек. задовијек (В. под зау

вијек) 

за довече(р), прил. 14.6. 
задовољавати, задовољавам, прил. сад. за

Довољавајући 14.5.1.1.(3). 
з3довОљан, -љна, -љно, одр. задов5љни, -а, 

-5, геи. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
задовољеност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задовољење, -а с, ген. МН. задовољења 

14.1.3. 
задовољи в, -а, -о, одр. задовољиви, -а, -5, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
задовољити (се) и задовољити (се), задо

вољим (се) 14.5.1.1.(4). 
з3довољно, прил. 14.6. 
задовОљство, -а с, МН. задовољства, задо

вољстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
задојавати (се), задојавам (се), прил. сад. за-

дојавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
задојити (се), задојим (се) 14.5.1.1.(4). 
задоста, прил. 14.6. 
задоцнелй ек. уп. ијек. задоцњелй 

задоцнело ек. уп. ијек. задоцњело 

задоцнелост ек. уп. ијек. задоцњелост 

задоцнити (се), задоцним (се) 14.5.1.1.(4). 

задругiров 

задоцњавати (се), задоцњавам (се), прил. сад. 

задоцњавајући (се) 14.5.1.1.(3) = задоцњitвати 

(се), задоцњујем (се), прил. сад. задоцњујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
задоцњелй ијек. (ек. задоцнелй), -а, -5, ген. 

МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
задоцњело ијек. (ек. задоцнело), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
задоцњелост ијек. (ек. задоцнелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

задоцњење, -а с, ген. МН. задоцњења 14.1.3. 
задоцњitвати (се) = задоцњавати (се) (В.) 
Задранин, -а М, МН. Задрани, Задрана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
З3дрiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци) ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
задремати ек. уп. ијек. задријемати 

задрети ек. уп. ијек. задријети 

задречати, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
задржавати (се), защ)жавам (се), прил. сад. 

задржавајући (се) 11.1.2.d.; 14.5.1.1.(3). 
задржати (се), -им (се) 11.1.2.d.; 14.5.1.1.(4). 
задригао, -гпа, -гпо, одр. задригли, -а, -5, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
задриглост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задригнути, -ем 14.5.1.1.(1). 
задријемати ијек. (ек. задремати), задрије

мам (ек. задремам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
задријети ијек. (ек. задрети), задрем 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
задробити, задробим 14.5.1.1.(4). 
з3дрт, -а, -о, одр. задрти, -а, о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
з3дрто, прил. 14.6. 
з3дртост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задруга и зiiдруга, -е ж, дат. -зи, ген. МН. -уга 

11.2.1.(1); 14.1.2.Ь. 
задругiр и зiiдругiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, МН. -и, -а 14.1.1.а.Ь. 

задругiрев и зiiдругiрев = задругiров и 
зiiдругiров, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

задругiров и зiдругiров = задругiрев и 
зiiдругiрев (В.) 
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задругiРlI!а 

задругар.аа,и.зiдРУГiiрка, -ё ж, дат. -КИ (не 

-ци), ген. мњ.Юi 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
задруг.аркин и зiдругiркин, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.;, 14:3. 
задруlliрu:ii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
задруг.арство, -а с, мн. задрупiрства, задру

гарстава{).2.2.а.; 14.1.3. 
задрY!ll'8И и зiдружан, -жна, -жно, одр. за

дружни, и зiдружни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; llJ.2.c.; 14.3. 

задjlxтати, -тим 4.1.; 14.5.1.1.(4) и задршћём 
4.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

задршка и зiдршка, -ё ж, дат. -шци, ген. мн. 

-ки 8.1.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.Ь. 
задубљено, прнл. 14.6. 
задубilJ,;ивати (се), задубљујём (се), прнл. сад. 

задубљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
задубити(се), задубим (се) 14.5.1.1.(4) = за

дупсти (се) и..задупсти (се), задубём (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

зiЩува не него зiЩуха (в.) 

задув8нити, задуваним 14.5.1.1.(4). 
задувiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задувати (се), задувам (се) 14.5.1.1.(3). 
зiЩуго, прнл. 14.6. 
задужбина и задужбина, -ё ж, мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

задужбинiiр и задужбинiр, -а, м вок. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. -и, -а и задужбilнiр, -ара м, 

вок. зiiдужбинiiру и зiiдужбинiiре, ннстр. -аром и 

-арем, мн. задужбинари, задужбинара 14.1.1.а. 

задужбйнскй и задужбйнскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
задуженост, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

1I.1.2.Ь.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
задужење, -а с, ген. мн. задужења 1I.1.2.Ь.; 

14.1.3. 
задужйвати (се), задужујём (се), прил. сад. 

задужујући (се) 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
задужити (се), задужим (се) 1I.1.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
задужница и задужница, -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

Задунавац, -вца м, инстр. Задунавцем (не 

-ом), мн. 3адунавци, Задунавiiца, Задунавцима, 

(становник Задунавља) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1. 
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заживјети 

Задунiвка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Задунавља) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

ЗiЩунiiвље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
задунiвскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1. 
задупсти (се) и задупсти (се) = задубити 

(се) (в.) 

зiЩух не него задах (в.) 

зiЩуха (не задува), -ё ж, дат. -си, ген. мн. за

духа 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
задушан, -шна, -шно, одр. задушни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1I.1.2.е.; 14.3. 
задушје и задушје, -а с, ген. мн. -ушја 

1I.1.2.е.; 14.1.3. 
задушнице и з8душнице, -ица ж мн. 1I.1.2.е.; 

14.1.2.1.Ь. 

задушничкй и задушничкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 1I.1.2.е.; 14.3. 
звђаконити (се), -им (се) 3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
зађевица = задевица (в. под з8дјевица) 
звђубрити (се), -им (се) 3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
зажiгорити, -им 14.5.1.1.(4). 
зажагрити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
зажiреност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зажаривати (се), зажарујём (се), прнл. сад. 

зажарујући (се) 14.5.1.1.(2). 
зажарити (се), зажарим (се) 14.5.1.1.(4). 
заждити, заждим 14.5.1.1.(4) и заждијём 

14.5.1.1.(2). 
зажегнути (се) = зажеliи (се) (в.) 
зажеднети ек. уп. ијек. зажедњети 

зажедњети ијек. (ек. зажеднети), -дним, 

ПРНД. рад. зажеднио, зажедњела, зажедњело (ек. 

зажеднео, зажеднела, зажеднело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

зажелети ек. уп. ијек. зажељети 

зажељети нјек. (ек. зажелети), -лим, ПРИД. 
рад. зажелио, зажељела, зажељело (ек. заже

лео, зажелела, зажелело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

зажети, зажањём и зажњём 14.5.1.1.(2). 
зажеliи (се) и зажеliи (се) = звжегнути (се), 

зажежём (се) 14.5.1.1.(2). 
зажйвети ек. уп. ијек. зажЙвјети. 

заживјети ијек. (ек. заживети), -вим, ПРИД. 

рад. заживио, заживјела, заживјело (ек. зажи-



зажудети 

вео, заживела, заживело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

зажудети ек. уп. ијек. зажудјети 

зажудјети ијек. (ек. зажудети), -дим, прид. 

рад. зажудио, зажудјела, зажудјело (ек. зажу

део, зажудела, зажудело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

зажутети (се) ек. уп. ијек. зажутјети (се) 

зажутити, зажутим, (учинити нешто жу

тим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зажутјети (се) ијек. (ек. зажутети (се», -тим 

(се), прид. рад. зажУтио (се), зажутјела (се), зажу

тјело (се) (ек. зажутео (се), зажУтела (се), зажу

тело (се» (почети жутети) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

з8жучити, -им 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
зiзбйљ = зазбиља, прил. 14.6. 
зазбиља = зЬбйљ (В.) 
зазвекетати, зазвекећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 

и зазвекетам 14.5.1.1.(3) = зазвектати, зазвек

ћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зазвектати = зазвекетати (В.) 
зазвецкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зазвечати, -чим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зазвиждукати и зазвиждукати, зазвижду-

чём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2) и зазвиждућём 3.2.2.а.; 
14.5.1.1.(2). 

зазвоннти, зазвони м 14.5.1.1.(4). 
зазврјати, -јим зазврчати, -чим 

14.5.1.1.(4). 
зазврчати = зазврјати (В.) 
зазвучати, -чим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зазеленети ек. уп. ијек. зазелењети (В.) 

зазеленити, зазеленим, (учинити нешто зе-

леним) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зазелењети ијек. (ек. зазеленети), -ни м, прид. 

рад. зазеленио, зазелењела, зазелењело (ек. зазе

ленео, зазеленела, зазеленело), (почети зелене

ти) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
заЗlщати, зазидам 14.5.1.1.(3) и зазиђём 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зазиђивати, зазиђујём, прил. сад. зазиђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зазревати ек. уп. ијек. зазријевати 

зазрети, зазрим 14.5.1.1.(4) и зазрём 

14.5.1.1.(1). 

зајаукати 

зазријевати ијек. (ек. зазревати), зазријевам 

(ек. зазревам), прил. сад. зазријевајући (ек. зазре

вајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
зазрикати, зазричём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) = 

зазричати, -чим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зазричати = зазрикати (В.) 

зазујати, -јим 14.5.1.1.(4). 
заигравати, заигравам, прил. сад. заиграва

јући 5.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
заitграти (се) и заиграти (се), заиграм (се) 

5.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
14.5.1.1.(3). 
заимати (не зајимати), -ам 5.2.2.; 14.5.1.1.(3) 

и -мљём 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
заitмача, -ё ж, ген. мн. заимача 3.1.3.; 5.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

за ннат, прил. 12.1.1.; 14.6. 
заинатити се, заинатим се 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заitнтачити, -им 3.1.1.; 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заинтересованост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 5.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заинтересовати (се), -сујём (се) 5.2.2.; 

14.5.1.1.(2). 
заitскати, заиштём 5.2.2.; l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
заискри ти (се), -им (се) 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заиста и заиста (не заисто и заисто) = заи

стински и заitстйнски = заистину прил. 5.2.2.; 
14.6. 

заистинскй и заitстйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 

5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
заистински и заitстйнски = заиста и за

нета (В.) 

занстину = заиста и заиста (В.) 

заисто и заисто не него заиста и заиста 

(В.) 

зајам, -јма М, мн. зајмови, зајмова 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

зајамчење, -а с, ген. мн. зајамчења 3.1.2.; 
14.1.3. 

зајамчити и зајамчнтн, -им = зајёмчнтн 

и зајемчнти, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зајапуреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зајаукати, зајаукатн и зајаукати, зајаучём 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
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зајаукнутн 

зајаукнути и зајаукнутн, зајаукнём 

14.5.1.1.(1). 
зајахатн (не зајашити), зајашём l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
зајахивати, зајахујём, прип. сад. зајахујуhи 

14.5.1.1.(2). 
зајашити не него зајахати (В.) 

заједати (се), зајёдам (се), прип. сад. заједа

јуhи (се) 14.5.1.1.(3). 
зајiщљив, -а, -о, одр. заједљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заједљивац, -йвца М, вок. заједљйвче, инстр. 

заједљйвцем (не -ом), мн. заједљйвци, заједљи

ваца 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
заједљивица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

заједљивицин не него заједљивичин (В.) 

заједљивичин (не заједљивицин), -а, -о, 

ген. мн.-Йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
заједљиво, прип. 14.6. 
заједљивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заједљiiвчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
заједница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

заједничар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. заједничари, заједничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
заједничарскii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
заједничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
заједнички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
заједНiiШТВО, -а с, МН. заједнйштва, заједнй

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
заједно, прип. 14.6. 
зајемчити и зајемчити = зајамчити и за

јамчити (В.) 

зајесенити (се), -им (се) и зајесенити (се), 

зајесенйм (се) 14.5.1.1.(4). 
Зајечар, -а М, инстр. -ем и -ом 1.2.1.1.h.; 3.1.1.; 

14.1.1.Ь. 

Зајечарац, -рца М, инстр. Зајечарцем (не -ом), 

МН. Зајечарци, Зајечараца, Зајечарцима 1.2.1.1.d.; 
3.1.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 

Зајечарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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закачка 

зајечарскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.0.; 3.1.1.; 

4.2.а. 

зајечати, -чйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зајимати не него заимати (В.) 

зајмити, зiiјмйм 14.5.1.1.(4). 
зајмодавац, -вца М, вок. зајмодавче, инстр. зај

модавцем (не -ом), мн. зајмодавци, зајмодаваца, 

зајмодавцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1. 
зајмопримац, -мца М, вок. зајмопрймче, ин

стр. зајмопримцем (не -ом), мн. зајмопримци, 

зајмопрймаца, зајмопримцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 

14.1.1. 
зајмотр8жилац (не зајмотражиоц), -иоца 

М, вок. зајмотражиоче, инстр. зајмотражиоцем 

(не -ом), мн. зајмотражиоци, зајмотражилаца, 

зајмотражиоцима 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
зајмотр8жиоц не него зајмотр8жилац (В.) 

зајуначити (се), зај:уначйм (се) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

за кад(а), прип. 12.1.1.; 14.6. 
закадити, закадйм 14.5.1.1.(4). 
закађиватн, закађујём 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заказати, закiiжём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
заказивати, заказујём, прип. сад. заказују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
зак8луђерити (се), -йм (се) 3.3.1.; 

14.5.1.1.(4). 
закаљати (се), зак8љам (се) = закаљУжати 

(се), -ам (се) l1.1.2.d.; 14.5.1.1.(3). 
закаљУжати (се) = закаљати (се) (В.) 
закамуфлирати, закамуфлйрам, 3. n. МН. за-

камуфлирају 14.5.1.1.(3). 
закарпатскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Закарпаliе, -а с 1.2.1.1.h.; 3.2.3.; 14.1.3. 
закаснелiiст ек. уп. ијек. закасњелiiст 

закаснити, -йм и закаснити, закаснйм ек. 

и ијек. 14.5.1.1.(4). 
закасњелiiст ијек. (ек. закаснелiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошhу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

закатанчити (се), -йм (се) 3.\.2.; 
14.5.1.1.(4). 

закачка, -ё ж, дат. -чки (не -ци), ген. МН. 

закачака и закачкй 3.1.1.; 6.2.2.Ь.; 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 



закачивати (се) 

закачивати (се), закачујём (се), прип. сад. за

качујући 3.1.1.; 14.5.1.1.(2) = заЮlчињати (се), 

-њём (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(1). 
закачињати (се) = закачивати (се) (в.) 
закачити, -йм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
закачка = закачаљка (в.) 

закачкица, -ё ж, ИнсТр. -ом, ген. мн. -и ца, (дем. 

према закачка) 3.1.1.; 14.1.2.1.Ь. 
закашљавати (се), закашљiiвiiм (се), прип. 

сад. закашљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = закашљи

вати (се), закашљујём (се), прип. сад. закашљу

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
закашљати се, закашљём се 14.5.1.1.(1). 
закашљивати (се) = закашљавати (се) (в.) 

закашњење, -а с, ген. мн. закашњења 8.2.2.1.; 
14.1.3. 

закашњивач, -ача м, вок. закашњивачу, ин

сТр. закашњивачем (не -ом), мн. закашњивачи, 

закашњивача 3.1.3.; 8.2.2.1.; 14.1.1. 
заквоцати, заквоцiiм 14.5.1.1.(3) и заквочём 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
закврчати, -чйм 14.5.1.1.(4). 
закевтати, закевћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
закивак и закивак, -ивка м, мн. -ивци, -ва-

ка, -йвцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
закивати (се), закйвам (се), прип. сад. заки

вајући (се) 14.5.1.1.(3). 
закидати, закйдам, прип. сад. закИдајући 

14.5.1.1.(3). 
закикотати се, закикоћём се 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
закинути, -нём 14.5.1.1.(1). 
закипети ек. уп. ијек. закипјети 

закипјети ијек. (ек. закипети), -пйм, прид. 

рад. закипио, закипјела, закипјело (ек. заки

пео, закипела, закипело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

закиптети ек. уп. ијек. закиптјети (в.) 

закиптјети ијек. (ек. закиптети), -тим, прид. 

рад. закиптио, закиптјела, закиптјело (ек. за

киптео, закиптела, закиптело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

закиселити, -им 14.5.1.1.(4). 
закисељивати, закисељујём, прип. сад. заки

сељујући 14.5.1.1.(2). 
закиснути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
закишити, -им 14.5.1.1.(4). 

закључење 

заклањати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
заклањач, -ача м, и нсТр. заклањачем (не 

-ом), мн. заклањачи, заклањача 3.1.з.; 14.1.1. 
заклапати (се), заклiiпiiм (се), прип. сад. за

клапајући (се) 14.5.1.1.(3). 
заклештити (се) ек. уп. ијек. заклијешти

ти (се) 

заклијештити (се) ијек. (ек. заклештити 

(се», заклијештйм (се) (ек. заклёштйм (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

заклепетати, заклепећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
и заклепетiiм 14.5.1.1.(3). 

заклет, -а, -о, одр. заклётй, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
заклетва и заклетва, -ё ж, ген. МН. -ётвй 

14.1.2.1.Ь. 

заклети (се), закунём (се) 14.5.1.1.(1). 
закликнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
закликтати, закликћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заклињати (се), -њём (се) 14.5.1.1.(1). 
заклокотати, заклокоћём 3.2.2.8.; 14.5.1.1.(2) 

и заклокотiiм 14.5.1.1.(3). 
заклонити (се), заклон и м (се) 14.5.1.1.(4). 
заклоњен, -а, -о, ОДр. заклоњени, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заклоњеност, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заклопац и заклопац, -пца м, ИнсТр. -пцем 

(не -ом), МН. -пци, -пiiцii 6.2.1.; 14.1.1. 
заклопити (се), заклопим (се) 14.5.1.1.(4) 
заклопотати, заклопоћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 

и заклоп6тiiм 14.5.1.1.(3) 
заклопчина, -ё ж, МН. заклопчинii, (ауг. пре

ма заклопац) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
заклопчиli, -а м, инсТр. -ем (не -ом), ген. МН. 

заклопчићii, (дем. И ХИПОК. према заклопац) 

3.1.3.; 14.1.1.С. 
закључавати (се), закључiiвам (се), прип. сад. 

З8кључавајући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(3) 
закључак и закључак, -чка м, МН. -чци, -чii

ка, -чцима 3.1.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
закључан и закључан, -ЧН8, -чно, ОДр. за

кључнй и закључнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

закључати (се), -ам (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(3) 
закључење, -8 с, ген. МН. закључењii 3.1.1.; 

14.1.3. 
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закључивати 

закључивати, закључујем, прил. сад. закљу

чујући 3.1.1.; 14.5.1.1.(2) 
закључити, закључйм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4) 
закључница и закључница, -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 3.1.1.; 14.1.2.1.Ь. 
закључно и закључно, прил. 3.1.1.; 14.6. 
закмечати, -чйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4) 
заковати (се), закујем (се) 14.5.1.1.(2) 
заковитлавати (се), заковитлiiвам (се), прил. 

сад. заКОВИТШlвајући (се) 14.5.1.1.(3) 
заковИтлати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) 
заковица и заковица, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

заковичар, -а м, ВОК. -у И -е, инетр. -ом И -ем, 

мн. заковичари, заковичара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
заковрнут, -а, -о, одр. заковрнутй, -а, -о, -йх 

4.2.а.; 14.3. 
заковрнути, заковрнем 14.5.1.1.(1) 
заковртати, заковрћем, прил. сад. заковрћу

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
заковрчавати (се), заковрчавам (се), прил. 

сад. заковрчавајући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(3) = зако
врчивати (се), заковрчујем (се), прил. сад. зако

врчујући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(2) = заковрuавати 
(се), заковрuавам (се), прил. сад. заковрџавајући 

(се) 3.4.1.; 14.5.1.1.(3) = заковрuивати (се), зако
врџујем (се), прил. сад. заковрџујући (се) 3.4.1.; 
14.5.1.1.(2). 

заковрчати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = зако
врчити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4) = заковрuати 
(се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = заковрuити (се), -йм 
(се) 14.5.1.1.(4) 

заковрчивати (се) = заковрчавати (се) (В.) 
заковрчити (се) = заковјЈчати (се) (В.) 
заковрuавати (се)= заковрчавати (се) (В.) 

заковрuати (се) = заковјЈчати (се) (В.) 
заковрuивати (се) = заковрчавати (се) (В.) 
заковрuити (се) = заковрчати (се) (В.) 
закок:одвк:ати, закокодачём 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
закокотати, закокоћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
закомпликовати,закомпликујем 14.5.1.1.(2) 

(и закомплицирати, -ам, 3. л. мн. закомплици
рају, прип. сад. закомплицирајући 14.5.1.1.3.». 

законачити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4) 
законик, -а м, мн. законици, законика, зако

нйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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закорачивати 

законитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
законодаваН,-вна, -ВНО,одр. законодавнй, 

-а, -о, ген. мн. -их = законотворан, -рна, -рно, 
одр. законотворнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

законодавац, -вца м, ВОК. законодавче, инстр. 

законодавцем (не -ом), мн. законодавци, закоио

даваца, закоиодавцима = законотворац, -рца 
м, ВОК. закоиотворче, инетр. законотв6рцем (не 

-ом),мн. законотв6рци,законотвораца, законо

тв6рцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
законодавчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
закономеран ек. уп. ијек. закономјеран 

закономерно ек. уп. ијек. закономјерно 

закономерност ек. уп. ијек. закономјерност 

закономјеран ијек. (ек. закономеран), -рна, 

-рио, одр. закономU)ернй, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.3.4.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
закономјерно ијек. (ек. закономерно), прип. 

2.1.3.4.; 2.2.2.; 14.6. 
закономјерност ијек. (ек. закономерност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу , 2.1.3.4.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

законописац, -сца м, ВОК. законопишче, ин

стр. закоиописцем (не -ом), мн. законописци, 

закоиопйсаца, законописцима 6.2.1.; 8.2.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

законотворан = законодаван (В.) 
законотворац = законодавац (В.) 
законоша, -ё м, ген. мн. закоиоша 14.1.1. 
закопчавати, закопчавам, прип. сад. закоп-

чавајући (се) 14.5.1.1.(3) 
закопчан, -а, -о, одр. закопчанй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
закопчано, прип. 3.1.1.; 14.6. 
з8копчiiнiiСТ, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закопчати (се), -ам 14.5.1.1.(3). 
закоракнути = закорачити (В.) 
закорачати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
закорачење, -а с, ген. мн. закорачења 3.1.2.; 

14.1.3. 
закорачивати, закорачујём, прил. сад. зако

рачујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 



закорачити 

закорачити, закорачйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4) = 

закоракнути, закоракнём 14.5.1.1.(1). 
закоренити се ек. уп. ијек. закоријенити 

се 

закорењивати се ек. уп. ијек. закорјењива

тисе 

закорети ек. уп. ијек. закорјети 

закоријенити се ијек.(ек. закоренити се), 

закоријенйм се (ек. закорёнйм се), 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4) 

закорјењивати се ијек. (ек. закорењивати 

се), закр(ј)ењујём се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
закорјети ијек. (ек. закорети), -рйм се, прид. 

рад. закорио, закорјела, закорјело (ек. зако

рео, закорела, закорело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

зак6ровити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
зак6ровљеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закоровљивати се, закоровљујём се, прил. 

сад. закоровљујући се 14.5.1.1.(2). 
закОсити, закосйм, (почети косити) 

14.5.1.1.(4). 
зак6сити, закбсйм, (поставити косо) 

14.5.1.1.(4). 
зак6чити, закочйм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4) 
закошеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зiiкратко, прил. 14.6. 
закрвавити (се), закрвавйм (се) 14.5.1.1.(4) 
закрвављено, прил. 14.6. 
закрвављеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закрвити, закрвйм 14.5.1.1.(4). 
закрекетати, закрекећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
закренути, закрёнём 14.5.1.1.(1). 
закресати, закрешём 14.5.1.1.(2). 
закрет, -а м, МН. закрети, закрёта = зiiкретај, 

-а м, инстр. -ем (не -ом), МН. закретаји, закретаја 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
зiiкретај = закрет (В.) 

закретати, -ћём, импер. закрећи, прил. сад. 

закрећући и закретати, закрёћём, прил. сад. за

крећући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
закречавати (се), закречавам (се), прил. сад. 

закречавајући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(3) = закречи-

закрпити 

вати (се), закречујём (се), прил. сад. закречујући 

(се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(2) 
закречати = закрештати, -им 14.5.1.1.(4) 
закреченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закречивати (се) = закречавати (се) (В.) 
закречити (се) и закречити (се), закречйм 

(се) 14.5.1.1.(4) 
закрештати = закречати (В.) 
закржљавати, закржљавам, прил. сад. закр

жљавајући 14.5.1.1.(3). 
закржљавити, -йм и закржљавити, за

кржљавйм 14.5.1.1.(4) = закржљати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
зiiкржљалост и закржљалост, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закржљати = закржљавити и закржља

вити (В.) 

закривити (се), закривйм (се) 14.5.1.1.(4). 
закрйвљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закривљење, -а с, ген. мн. закривљења 

14.1.3. 
закрилити, закрйлйм 14.5.1.1.(4). 
закриљавати (се), закриљавам (се), прил. сад. 

закривљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = закриљива

ти (се), закриљујём (се), прил. сад. закриљујући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
закрйље и закрйље, -а с, ген. мн. -йља, (окри-

ље, заштита) 14.1.3. 
закриљивати (се) = закриљавати (се) (В.) 
закричати, -чйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
закркљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
закрктати, -там 14.5.1.1.(3) и закркћём 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
закрмачити, -им 14.5.1.1.(4) 
закрмељавити = закрмељити (В.) 

закрмељати = закрмељити (В.) 

закрмељити, -им = закрмељавити, за-

крмељавим 14.5.1.1.(4) = закрмељати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
закрочити, закрочим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
закрпа и закрпа, -ё ж, ген. мн. -рпа 

14.1.2.1.Ь. 

закрпати = закрпити (В.) 
закрпити, -им 14.5.1.1.(4) = закрпати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
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закруживати 

закруживати, закружујем, прил. сад. закру-

жујућн lI.1.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
закружити, закружим lI.1.2.а.; 14.5.1.1.(4) 
закрчати, -чим 3.1.1.; 14.5.1.1.(4) 
закрчеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закрчење, -а с, ген. мн. закрчења 3.1.1.; 

14.1.3. 
закрчивати (се), закрчујем (се), прил. сад. за

крчујући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
закрчити (се), закрчим (се) 3.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
закудравити, -им н закудравити, закудра-

вим 14.5.1.1.(4). 
закукати, -ам 14.5.1.1.(3). 
закукуљено, прил. 14.6. 
закукуљеност, -остн ж, инстр. -остн Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
закукуљити (се), закукуљим (се) 14.5.1.1.(4). 
закукурекати ек. уп. ијек. закукуријекати 

закукуријекати ијек. (ек. закукурекати), 

закукуријечем (ек. закукуречем) 2.1.1.; 2.2.1.; 
11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

закукурикати, закукуричем 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
закупац, -пца, м ВОК. -пче, инстр. -пцем (не 

-ом), МН. закупци, закупаца 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 
14.1.1. = закупнiiк, -а м, ВОК. -иче, МН. закуп

ници, закуп ника, закупницима ll.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
закупити, закупим 14.5.1.1.(4). 
закупљивати, закупљујем, ПРИЛ. сад. заку

пљујући 14.5.1.1.(2). 
закупнiiк = закупац (в.) 
закуп нина н закуп нина, -е ж, ген. МН. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

закупничин, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

закупнiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

закупништво, -а с, МН. закупннштва, закуп

ннштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
З8куска, -е ж, дат. -сцн, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

закутак, -тка м, МН. закуцн, закутiiка, заку

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
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залетати се 

закуliити (се), -им (се), (стећи кућу и све 

оно што је потребно за кућу) 3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
закуцавати, закуцiiвам, ПРИЛ. сад. закуцава

јућн 14.5.1.1.(3). 
закуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
залаrаоннца (не залаrаона), -ё ж, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

залаrаоничiiр, -а м, ВОК. -у Н -е, инстр. -ом Н 

-ем, МН. -Н, -а 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
залаrаона не него залагаоница (в.) 

залагаоничкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

залагати (се), залiiжём (се), ПРИЛ. сад. зала

жућн (се) 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
залагати, залажем, (обманути) lI.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
залагiч, -ача м, ВОК. залагачу, ин стр. зала

гачем (не -ом), МН. залагачн, залапiча 3.1.3.; 
14.1.1. 

залагивати, залагујем, ПРИЛ. сад. залагују

ћи 14.5.1.1.(2). 
залазак, -ска м, мн. заласцн, залазакii, зала

сцнма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
залази ти, -им 14.5.1.1.(4). 
заламати (се), залiiмiiм (се), ПРИЛ. сад. зала-

мајући (се) 14.5.1.1.(3) 
залахорити, залахорим 4.1.; 14.5.1.1.(4) 
залевати ек. уп. ијек. залијевати 

залежати (се), -жим (се) 11.1.2.d.; 
14.5.1.1.(4) 

залегати ек. уп. ијек. залијегати 

залегнути и залегнути = залеliи (в.) 
заледити, заледим 14.5.1.1.(4) 
залеђе и залеђе, -а с, ген. МН. -еђа 3.3.1.; 

14.1.3. 
залеђење, -а с, мн. залеђеЊii 3.3.2.а.; 

14.1.3.c.d. 
залеђивати, залеђу јем, ПРИЛ. сад. залеђујућн 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
залелеК8ТИ Н З8лелекати, залелечём 

ll.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
залемити, -им 14.5.1.1.(4). 
залемљавати, залемљавам, прил. сад. зале-

мљавајући 14.5.1.1.(3) 
залепити ек. уп. ијек. залијепити 

залепљивати ек. уп. ијек. заљепљивати 

залетати се ек. уп. ијек. залијетати се 



залетети се 

залетети се ек. уп. ијек. залетјети се 

залетјети се ијек. (ек. залетети се), -тйм се, 

прид. рад. залетио се, залетјела се, залетјело се 

(ек. залетео се, залетела се, залетело се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

залеliи и залеliи = залегнути и залегну
ти, залежем ll.l.2.d.; 14.5.1.1.(2) и залегнем 
14.5.1.1.(1) и залеliи и залеliи, залежем 11.1.2.d.; 
14.5.1.1.(2) 

залечење, -а с, геи. ми. залечења 3.1.2.; 
14.1.3. 

залечивати (се) ек. уп. ијек. заљечивати 

(се) 

залечити (се) ек. уп. ијек. залијечити (се) 

залив, -а м, ми. заливи, залйва ек. и ијек. 

14.1.1.с. 

заливати = залевати (В. под залијевати) 

зализак, -ска м, ми. залисци, зализака, зали

сцима, (део с обе стране чела без косе; зализа

ни део косе) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
залйзаност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зализати (се), залйжем (се) ll.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2) 
зализивати (се), зализујем (се), прип. сад. за

лизујуhи (се) 14.5.1.1.(2). 
залијевати ијек. (ек. залевати) залијевам 

(ек. залевам), прип. сад. залијевајући (ек. залева

јући) = заливати, за.лйвам, прип. сад. заливајући 

ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.5.; 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
залијегати ијек. (ек. залегати), залијежем 

(ек. з3лежем), прип. сад. залијежући (ек. залежу

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) 
залијепити ијек. (ек. залепити), залијепйм 

(ек. залепйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4) 
залијетати се ијек. (ек. залетати се), за

лијеhем се (ек. з3леhем се), прип. сад. залије

ћуhи се (ек. залећуhи се) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
14.5.1.1.(2) 

залијечити (се) ијек. (ек. залечити (се», за

лијечйм (се) (ек. залечйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4) 

залистак и залистак, -ска м, ми. -сци, -ста

ка, -сцима, (на биљци, у срцу; друго је зализак 

в.) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 
залити, залијем, им пер. залйј, залйјмо, за

лйјте 14.5.1.1.(2) 

заљепљивати (се) 

зали ха и залиха, -е Ж, дат. -хи, ми. залихе, 

залйха и залихе, залйха, (Клајн 2009: "залиха, 
дат. залихи (П Допушта и залиси)"; ПМС: "за

лиха, дат. хи и -си") 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
залог, -а м, ми. залози, залога, залози ма 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. = залога, -е Ж, дат. -зи, геи. ми. 

-ога 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
залога = залог (В.) 
залогај, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. залогаји, 

залогај а 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
залогај(ч)иli, -а м, иистр. -ем (не -ом), геи. 

ми. ми. залогај(ч)йћii, (дем. према залогај) 3.2.3.; 
14.1.1.с. 

залуд = залудно = залуду и залуду, прип. 
14.6. 

залудан и залудан, -дна, -дно, одр. залуднй и 

залуднй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
залудети ек. уп. ијек. залудјети 

залудити, залудйм, (учинити да неко буде 

као луд) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
залудјети ијек. (ек. залудети), -дйм, прид. рад. 

залудио, залудјела, залудјело (ек. залудео, за

лудела, залудело), (преви ше се занети) 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

залудничити и залудничити, -йм 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

залудно = залуд (В.) 

залудност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
залудо = залуд но, прип. 14.6. 
залуду и залуду = залуд (В.) 

залуђено, прип. 3.3.2.а.; 14.6. 
залуђеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = залуђење, 

-а с. геи. ми. залуђења 3.3.2.а.; 14.1.3. 
залуђење = залуђеност (В.) 

зал уђи вати, залуђујем, прип. сад. залуђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
залуталост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
залучити, -йм (ставити лука у јело) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
залф не него зipф (В.) 

заљепљивати (се) ијек. (ек. залепљива

ти (се». заљепљујем (се) (ек. залепљујем (се». 

прип. сад. заљепљујући (се) (ек. залепљујуhи (се» 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
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заљескати (се) 

заљескати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
заљечење ијек. (ек. залечење) -а с, ген. мн. за

љечења (ек. залечења) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
заљечitвати (се) ијек. (ек. залечitвати (се», 

заљечујём (се), прип. сад. заљечујући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

заљубити (се), заљубим (се) 14.5.1.1.(4) 
заљубљеник, -ика М, вок. заљубљениче, мн. 

заљубљеници, заљубљеника, заљубљеницима 

1I.1.1.а.( 1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
заљубљенички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
заљубљено, прип. 14.6. 
заљубљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заљубљив, -а, -о, одр. заљубљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
заљубљitвати (се), заљубљујём (се), прип. 

сад. заљубљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
заљубљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заљуљати (се), заљуљам (се) 14.5.1.1.(3). 
заљутити, заљутим 14.5.1.1.(4). 
заљуliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замагљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замађијавати, замађйјавам, прип. сад. зама

ђијавајући 3.3.2.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
замађијаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.Ь.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замађијати, -ам 3.3.2.Ь.; 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
замазаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замазати (се), -жём (се) ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
замазitвати (се), замазујём (се) 14.5.1.1.(2). 
замајавати (се), замајавам (се), прип. сад. за-

мајавајући 14.5.1.1.(3). 
замајати се, -јём се 14.5.1.1.(2). 
замајац, -јца М, инстр. -ем (не -ом), МН. замај

ци, замајаца 6.2.1.; 14.1.1. 
замак и замак, -мка М, МН. замци и замци, 

замака и замака и замкови и замкови, замкова 

и замкова 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
замакати (се), замачём (се), прип. сад. зама

чући ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2) 
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замекетати 

замакнути = замаliи и замаliи, замакнём 
3.2.3.; 14.5.1.1.(1) 

замало, прип., (Клајн 2009: "замало (у значе
њу: умало, само шшо не, ускоро или за крашко 

време), али за мало времена, за мало новца итд. 

Разликовати: лойша је замало ошишла йреко 

iола (умало што није отишла); лойшаје за ма

ло ошишла йреко јоја (за длаку је промашила 

гол).") 14.6. 
замаман и замаман, -м на, -мно, одр. замам

ни и замамни, -а, -о, ген. МН. -их их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = замамљив, -а, -о, одр. замамљиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
замамити, замамим 14.5.1.1.(4) 
замамљив = замамаи (В.) 
замамљitвати, замамљујём, прип. сад. зама

мљујући 14.5.1.1.(2) 
замамљиво, прип. 14.6. 
замамљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замамно и замамно, прип. 14.6. 
замамност и замамност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замаскitрати, замаскирам, прип. сад. зама

сюiрајући 14.5.1.1.(3). 
замастити, замастим 14.5.1.1.(4). 
заматати, заматам, прип. сад. заматајући (бо

ље замотавати) 14.5.1.1.(3) 
замаliи и замаliи = замакнути (В.) 

замаукати, замаучём и замаукати, за

маучём = замијаукати, замијаучём l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2) 
замах, -а М, мн. замаси, замаха, замаси ма 

11.2.1.(2); 14.1.l.с. 
замахitвати, замахујём 14.5.1.1.(2). 
замахнути, замахнём 14.5.1.1.(1). 
замашај, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. зама

шаји, замашаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
замiшан и замашан, -шна, -ш но, одр. замii

шни и замашни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

замашно и замашно, прип. 14.6. 
замiiшност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замашliitвати, замашћујём 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
замекетати, замекећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 



заме 

за ме 12.3.1. 
замена ек. уп. ијек. замјена 

заменiiк ек. уп. ијек. замјенiiк 

заменити ек. уп. ијек. замијенити 

замени ца ек. уп. ијек. замјеница 

заменичкii ек. уп. ијек. замјеничкii 

заменiiштво ек. уп. ијек. замјенiiштво 

заменљив ек. уп. ијек. замјенљив 

замењив ек. уп. ијек. замјењив (В. под за-

мјенљив) 

замењивање ек. уп. ијек. замјењивање 

замењивати (се) ек. уп. ијек. замјењивати 

замењљив не него заменљив (В.) 

замера ек. уп. ијек. замјера 

замер8вати ек. уп. ијек. замјеравати 

замера н ек. уп. ијек. замјеран 

замерати (се) ек. уп. ијек. замјерати (се) 

замерачити, замерачйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
замерити (се) ек. уп. ијек. замјерити (се). 

замерка и замерка ек. уп. ијек. замјерка и 

замјерка 

замерљив ек. уп. ијек. замјерљив 

замесити ек. уп. ијек. замијесити 

замести и замести, заметем, (завејати, затр

пати, почистити метлом) и замести и замести, 

заметем, (замутити) 14.5.1.1.(1). 
заметак, -тка м, МН. замеци, заметака, заме

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.С. 
заметати и заметати, замећем, ПРНЛ. сад. за

мећући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заметити ек. уп. ијек. замијетити 

заметни, -а, -о, одр. заметнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
заметнути и заметнути, заметнем 

14.5.1.1.(1) 

(В.) 

замешати ек. уп. ијек. замијешати 

замешивати ек. уп. ијек. замјешивати 

замијаукати = замаукати и замаукати 

замијенити ијек. (ек. заменити), замијенйм 

(ек. заменйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
замијесити ијек. (ек. замесити), замијесйм 

(ек. замесйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
замијетити ијек. (ек. заметити), замијетйм 

(ек. заметйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
замијешати ијек. (ек. замешати), замијешам 

(ек. замешам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

замјеран 

замиривати (се), замирујем (се) 14.5.1.1.(2). 
замирисати, замиришем 14.5.1.1.(2). 
замирити, замйрйм 14.5.1.1.(4). 
замiiсао, -йсли Ж, инсТр. -йсли И -йшљу, ген. 

МН. замйслй 7.1.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замислив, -а, -о, одр. замисливй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
замислити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
замишљiiј, -а м, инсТр. -ем (не -ом), МН. зами

шљаји, замишљаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
замишљати, замйшљам 14.5.1.1.(3). 
замишљен, -а, -о, одр. замишљенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
замишљено, ПРИЛ. 14.6. 
замишљеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замјена ијек. (ек. замена), -ё ж, ген. МН. замU)ё

на 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
замјенiiк ијек. (ек. заменiiк), -а м, ВОК. -йче, 

МН. -йци, -йка, -йцима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

замјеница ијек. (ек. заменица), -е ж, ВОК. -е, 

ген. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
замјеничкii ијек. (ек. заменичкii), -а, -о, ген. 

мн. --йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
замјенiiштво ијек. (ек. заменiiштво), -а с, МН. 

-штва, -штава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
замјенљив (не замјењљив) ијек. (ек. замен

љив, не замењљив), -а, -о, одр. замU)енљивй, 

-а, -о, ген. МН. -йх = замјењив ијек. (ек. замењив), 

-а, -о, одр. замU)ењивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

замјењив = замјенљив (В.) 
замјењивање ијек. (ек. замењивање), -а с, 

ген. МН. замU)ењивања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
замјењивати (се) ијек. (ек. замењивати (се», 

замU)ењујем (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
замјењљив не него замјенљив (в.) 

замјера ијек. (ек. замера), -ё ж, ген. мн. замU)ё

ра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
замјеравати ијек. (ек. замер8вати), замU)е

равам, ПРИЛ. сад. замU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

замјеран ијек. (ек. замеран), -рна, -рно, ОДр. 

замU)ернй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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замјерати (се) 

замјерати (се) ијек. (ек. замерати (се», за

мШерам (се), прип. сад. замU)ерајући (се), (ПМС: 

"замјераiiiu (допушт. и замијерати, према јез. 

осећању)") 2.1.3.4.; 2.2.2.; 2.1.3.; 14.5.1.1.(3). 
замјерити (се) ијек. (ек. замерити (се», -йм 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
замјерка и замјерка ијек. (ек. замерка и 

замерка), -е ж, дат. -ци, ген. мн. замU)ерака и 

замU)ёркй и замU)ерки 2.1.3.4.; 2.2.2.; 1l.2.1.(1); 
6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

замјерљив ијек. (ек. замерљив) -а, -о, одр. 

замU)ерљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

замјешивати ијек. (ек. замешивати), замU)е

шујем, прип. сад. зам(ј)ешујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

замка, -е Ж, дат. замци, ген. мн. замкй 

1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
замла.цити (се), замлiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
замлађивати (се), замшiђујём (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
замлата и замлата, -е Ж, ген. мн. -ата, (онај 

који се радо замлаliује, будала) 14.1.2.1.Ь. 

замлаliивати (се), замлаћујем (се), (губити 

време) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
замљаскати, -ам = замљацкати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
замљацкати = замљаскати (В.) 
замиого, прип. 12.1.; 14.6. 
за мном 12.3.1. 
замомчити (се), -им (се) и замомчити (се), 

-йм (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
замонашење, -а С, ген. мн. замонашења 

14.1.3. 
замонашити, -йм и замонашити, замона

шйм 14.5.1.1.(4). 
Замора (шп. Zamora), -е Ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
замореност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заморити, заморйм 14.5.1.1.(4). 
заморност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заморче и заморче, -ета С, мн. -орчићи, -ор

чйћii, зб. -орчiiд, -орчiiди 3.1.3.; 14.1.3.с. 
замотати, -ам 14.5.1.1.(3). 
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замуliење 

замотуљак, -љка м, мн. замотуљци, замоту

љака, замотуљцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
замоliи и замоliи, замогнём 3.2.3.; 

14.5.1.1.(1). 
замочити, замочйм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
замрачење, -а С, ген. мн. замрачења 3.1.2.; 

14.1.3. 
замрачивати (се), замрачујем (се), прип. сад. 

замрачујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2) 
замрачити, замрiiчйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4) 
замрети ек. уп. ијек. замријети 

замрзавати (се), замрзава м (се), прип. сад. 

замрзавајући (се) 14.5.1.1.(3) 
замрзети (се) ек. уп. ијек. замрзјети 

замрзивач, -ача м, инстр. замрзивачем (не 

-ом), мн. замрзивачи, замрзивача 3.1.3.; 14.1.1. 
замрзити, -йм 14.5.1.1.(4). 
замрзјети ијек. (ек. замрзети), замрзйм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
замрзнути, -нём, (учинити да се нешто за

леди) 14.5.1.1(1). 
замрзнути (се), -нем (се), (замрзети) 

14.5.1.1.(1). 
замрзнуliе, -а с, ген. мн. замрзнућii 3.2.3.; 

14.1.3. 
замријети ијек. (ек. замрети), замрем, прид. 

рад. замро, замрла, замрло ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

замркиути (не замрliи), замркнем 

14.5.1.1.(1). 
замрлост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замрсити, замрсйм 14.5.1.1.(4). 
замрliи не него замркнути (В.) 

замршеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замужен, замужена, замужено не него за

музен, замузена, замузено (В.) 

замукати, замучём 1l.l.1.b.; 14.5.1.1.(2) 
замусти, замузем, прид. трп. замузен, заму

зена, замузено (не замужен, замужена, заму

жено) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
замутити (се), замутим (се) 14.5.1.1.(4). 
замуliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
замуliење, -а С, ген. мн. замућења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 



замуl1и 

замуl1и = замукнути и замуl1и и замуl1и = 
замукнути (В.) 

замуl1ивати (се), замућујём (се), прип. сад. 

замућујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
замучити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
замчица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. зiiмчйца, 

(дем. према замка) 3.1.3.;14.1.2.1.Ь. 

занавёк ек. уп. ијек. занавијек (В. под зау

вијек) 

занатлйјка, -ё ж, дат. ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
заиатлйјскй, -а, -6, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
занашати (боље занiк:ити), занашам 

14.5.1.1.(3) 
занемаренбст, -ости ж, ИН стр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
занемелбст ек. уп. ијек. занијемјелбст 

занемети ек. уп. ијек. занијемјети 

занемити ек. уп. ијек. занијемити 

занесенбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Занела, -ё ж (итап. Zanella) 15.1.1.Ь.; 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
занемiiренбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
занемоl1и и занемоl1и, занемогнём 3.2.3.; 

14.5.1.1.(\) 
занесен (не занешен), -ена, -ено, одр. зане

сенй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
занесењiiк, -ака м, вок. занесењаче, мн. зане

сењаци, занесењака, занесењацима 11.1.I.а.(\); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
занесењiiчкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
занесењiiчки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
занесењ3штво, -а с 14.1.3. 
занёти ек. уп. ијек. занијети 

занёто ек. уп. ијек. занијето 

занётбст ек. уп. ијек. занијетбст 

заиеl1кати, -ам 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
занеl1кивати, занећкујём, прип. сад. занећ-

кујући 3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
занешен не него занесен (В.) 

занизати, занйжём 14.5.1.1.(2). 
занијемити ијек. (ек. занемити), занијемйм 

(ек. занёмйм) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

зањиштати 

занијемјелбст ијек. (ек. занемелбст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

занијемјети ијек. (ек. занемети), занијемйм 

(ек. занёмЙм)2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
занијети ијек. (ек. занети), занесём 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.5.1.1.(\). 
занијето ијек. (ек. занёто), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
занијетбст ијек. (ек. занётбст), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

занимљивбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зановеталац ек. уп. ијек. зановијеталац 

зановеталица ек. уп. ијек. зановијеталица 

зановетало ек. уп. ијек. зановијетало 

зановетаоц не него зановеталац (В.) 

зановетати ек. уп. ијек. зановијетати 

зановијеталац (не зановијетаоц) ијек. (ек. 

зановеталац, не зановетаоц), -аоца м, вок. 

-аоче, инстр. -оцем (не -ом), мн. зановијетаоци, 

зановијеталаца (ек. зановетаоци, зановеталаца) 

2.1.1.; 2.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
зановијеталица ијек. (ек. зановеталица), -ё 

ж, вок. -е, ген. мн. -йца 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
зановијетало ијек. (ек. зановетало), -а с, ген. 

мн. зановијетала (ек. зановетала) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

зановијетаоц не него зановијеталац (В.) 

зановијетати (ек. зановетати), зановијетам 

(ек. зановётам), прип. сад. зановијетајући (ек. за

новетајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
заноктица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. -йца, (06. 

мн. заноктице) 14.1.2.1.b. 
занОсити (боље него занашати), -йм, прип. 

сад. заносёћи 14.5.1.1.(4). 
заноснбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
занOI1ати, -ам 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
заноl1ивати, заноћујём 3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
занOI1ити, заноћйм 3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
за њ 12.3.1. 
зањакати, зањачём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
зањискати, зањйскам 14.5.1.1.(3). 
зањиштати, -йм 14.5.1.1.(4). 
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зао 

зао, зла, зло, одр. ЗЛИ, зла, ЗЛО, ген. мн.злИх 

комп. горй, најгорй 4.2.а.; 14.3.3.Ь. 

заобадати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
заобiшазак, -ска м, мн. заобiшасци, заоби

лазака, заобиласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

заобiшазаи и заобилазаи, -зна, -зно, одр. за

обилазнй и заобилазни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

заобiшазити, заобилазйм 14.5.1.1.(4). 
заобiшазница, -ё ж, ннсТр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

заобiшазно и заобилазно, прил. 14.6. 
заобiшазност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заобиliи и заобйliи, заобиђём 3.2.3.; 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
заобличити, заОблйчйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
заоблучити, заоблучйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
заобљавати (се), заобљавам (се), прил. сад. 

заобљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = заобљивати 

(се), заОбљујём (се), прил. сад. заОбљујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
заобљен, -а, -о, одр. заобљенй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
заобљеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заобљење, -а с, ген. мн. заобљења 14.1.3. 
заобљивати (се) = заобљавати (се) 
заобручити, заобручйм 14.5.1.1.(4). 
заова (не зiiва), -ё ж, ген. мн. заова 

14.1.2.1.Ь. 

заовиli, -а м, ннсТр. -ем (не -ом), ген. мн. зао

вйМ 3.2.3.; 14.1.1.С. = заовичиli, -а м, инсТр. -ем 

(не -ом), ген. мн. заовичйМ 3.1.3.; 14.1.1.С. 
заовица, -ё ж, вок. -е, ннСТр. -ом, ген. мн. -йца, 

(дем. према зiioва) 14.1.2.1.Ь. 

зiioвицин не него зiioвичии (в.) 
зioвнчнн (не зioвнцнн), -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
заовичина, -ё ж, ген. мн. заовичйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

зiioвичиli = заовиli (в.) 
заогрнути, заогрнём 14.5.1.1.(1). 
заогртати (се), -ћём, прил. сад. заогрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заодевати (се) ек. уп. ијек. заодијевати (се) 
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заокупљати (се) 

заоденути ек. уп. ијек. заодјенути 

заодести = заодети ек. уп. ијек. заодјести = 
заодјети (в. под заодјенути) 

заодети = заодести (в. под заодјети) 
заодијевати (се) ијек. (ек. заодевати (се», за

одијевам (се) (ек. заодёвам (се», ПРИЛ. сад. зао

дијевајући (се) (ек. заодевајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

заодјенути ијек. (ек. заоденути) = заодјести = 

заодјети ијек. (ек. заодести = заодети), заод(ј)е

дём, заод(ј)енём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1) и ијек. 
заодијём 14.5.1.1.(1) и (2) 

заозбйљно, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
заокренути, заокрёнём 14.5.1.1.(1). 
заокретати, -ћём, прил сад. заокрећући и 

заокретати,заОкрёћём,прил. сад. заокрећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заокруглити = заокружити (в.) 

заокругљен, -а, -о, одр. заокругљени, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заокругљено, ПРИЛ. 14.6. 
заокругљеност, -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заокругљивати (се), заокругљујём (се) 

14.5.1.1.(2). 
заокружавати (се), заокружавам (се), ПРИЛ. 

сад. заокружавајући (се) 14.5.1.1.(3) = заокру

живати (се), заокружујём (се), ПРИЛ. сад. заокру

жујући (се) = заокругљивати (се), заокругљу

јём (се), ПРИЛ. сад. заокругљујући (се) 11.1.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
заокружен, -а, -о, ОДр. заокружени, -а, -о, 

ген. МН. -их 11.1.2.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
заокружено, ПРИЛ. 14.6. 
заокруженост, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заокружење, -а с, ген. МН. заокружења 

11.1.2.Ь.; 14.1.3. 

заокруживати (се) = заокружавати (се) 
(в.) 

заокружи ти, заокружйм = заокруглити, 

заокруглим 

11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
заокупити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
заокупљати (се), заокупљам (се), ПРИЛ. сад. 

заокупљајући (се) = заокупљивати (се), за-



заокупљеност 

окупљујём (се), прил. сад. заокупљујући (се) 

14.5.1.1.(2) и (3). 
заокупљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заокупљивати (се) = заокупљати (се) (В.) 
заонда, прил. 12.1.; 14.6. 
заоравати, заоравам, прил. сад. заоравајући 

14.5.1.1.(3). 
заорати, заорём 14.5.1.1.(1). 
заорити (се), заорйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заОстајати, -јём 14.5.1.1.(2). 
заОСталост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заОСтао, -ал а, -ало, одр. заосталй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
заостатак, -тка м, мн. заостаци, заОстатака, 

заостацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 
заОстати, -нём 14.5.1.1.(1). 
заоштравати (се), заоштравам (се), прил. сад. 

заоштравајући (се) 14.5.1.1.(3). 
заоштрен, -а, -о, одр. заоштренй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заоштреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заоштрити, заоштрйм 14.5.1.1.(4). 
зап. скр. за запад(ни), у граматици за запо

ведни, (начин) 13.3.1.а. 

запад и запад (уоб. запад), -а м, (страна све

та) 14.1.1. 
Запад и Запад (уо6. Запад), -а м, (западне зе

мље и народи) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
западати, -ам 14.5.1.1.(3). 
запад-југозапад и запад-јуrозапад (уоб. за

пад-јуrозапад), скр. ЗЈЗ 12.1.; 13.3.2. 
Западна Морава, Западнё Моравё ж 

1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
западнй и западни (уо6. западнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх, (на западној страни) 4.2.а.; 14.3. 
Западна (Западна) Европа, Западнё (За

паднё) Евр6пё ж, (земље и народи) 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1. 

западно и западно (уо6. западно), прил. 

14.6. 
западно- први део придевских сложеница 

са значењем "који је на западу, који се тиче 

запада". 

заш\мтљив 

Западно римско (Западноримско) цар

ство, Западног римског (Западноримског) 

царства с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
западносрбијански, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
западноБОсански, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
западноевропскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
западноиндйјски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
западноримски и западнорймски, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
западнути = запасти (В.) 

западњак и западњак, -а м, мн. -аци, -ака, 

-ацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
западњачкй и западњачки, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
западњаштво и западњаштво, -а с 14.1.3. 
запад-северозапад и запад-северозапад 

(уоб. запад-северозапад) ек. уп. ијек. запад-сје

верозапад и запад-сјеверозапад (уоб. запад

-сјеверозапад) 

запад-сјеверозапад и запад-сјеверозапад 

(уоб. запад-сјеверозапад) ијек. (ек запад-севе

розапад и запад-северозапад (уо6. запад-се

верозапад), -а м, скр. зез 2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.; 
13.3.2.; 14.1.1. 

запажати, запажам, прил. сад. запажајући 

14.5.1.1.(3). 
запазити, -йм 14.5.1.1.(4). 
запалење не него запаљење (В.) 

запалити, запiiлйм 14.5.1.1.(4). 
запаљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запаљёнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
запаљење (не запалење), -а с, ген. мн. запа

љења 14.1.3. 
запаљив, -а, -о, одр. запаљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
запаљивати (се), запаљујём (се), прил. сад. 

запаљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
запаљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запамтити, -йм 14.5.1.1.(4). 
запамтљив, -а, -о, одр. запамтљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 10.2.(1); 4.2.а.; 14.3. 
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запамliивати 

запамliивати, зашiмћујём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
запањеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запањивати (се), зашiњујём (се), прил. сад. 

зашiњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
зашiњити (се), запањим (се) 14.5.1.1.(4). 
запањујуliе и запањујуliи, прил. 3.2.3.; 

14.6. 
запањујуliй, -а, -о, -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
зanара, -ё ж, геи. ми. запара и запара, -ё ж, 

ген. МН. зiiпiiрii 14.1.2.1.Ь. 

зanаран и запаран, -рна, -рно, одр. запарни и 

запарни, -а, -о, ген. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
запарложеност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зanарно и запарно, ПРИЛ. 14.6. 
запат, -а м геи. МИ. запати, запата = запатак, 

-тка м, ми. запаци, запатака, запацима, (живо

тиња за приплод; расно грло) 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 
1O.I.2.1.a.; 14.1.1.С. 

Запата (шп. Zapata), -ё ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

запатак = зanат (в.) 
запатити, -им 14.5.1.1.(4). 
запевање ек. уп. ијек. запијевање 

запевати ек. уп. ијек. запјевати 

запевати ек. уп. ијек. запијевати 

запевуцкати ек. уп. ијек. запјевуцкати 

запевушити ек. уп. ијек. запјевушити 

запека и запека, -ё ж, дат. -ци, ген. ми. -ёка и 

-ёки 1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
зiшенити ек. уп. ијек. запјенити 

запенушао ек. уп. ијек. запјенушао 

запенушати (се) ек. уп. ијек. запјенушати 

(се) 

запенушено ек. уп. ијек. запјенушено 

запенушити (се) ек. уп. ијек. запјенушити 

(се) 

запењен, -а, -о, одр. запењенй, -а, -о, геи. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
запењеност ек. уп. ијек. запјењеност 

запертлавати, запертлавам, ПрИЛ. сад. запер

тлавајући 14.5.1.1.(3). 
заш!ртлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зanета, -ё ж, геи. ми. зiiпёта 14.1.1. 
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записати 

запетак, -тка м, ми. запеци, запетiiка, запе

цима, (стражњи део ципеле) 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; 
1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 

запёти, запнём 14.5.1.1.(1). 
запетљавати (се), запетљавам (се), ПрИЛ. сад. 

запетљавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
запетљаност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запетљанција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
запетљати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
зanётост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зanеliак и запеliак, -ћка м, МИ. -ћци, -ћака, 

-ћцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
запеliи (се) и запеliи (се), запечём се 

1I.I.I.a.(2); 14.5.1.1.(2) и запекнём се 14.5.1.1.(1). 
запечатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
запечаliавати, запечаћавам, ПРИЛ. сад. за

печаМвајући = запечаliивати, запечаћујём 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и (3). 

запечаliивати = запечаliавати (в.) 

запеченост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запёшliе и зanешliе, -а с, геи. ми. -ёшћii 3.2.3.; 

14.1.3. 
запијати (се), запијам (се), ПРИЛ. сад. запија

јући (се) 14.5.1.1.(3) 
запијевање ијек. (ек. запевање), -а с, геи. ми. 

запијевања (ек. запевања) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
запијевати ијек. (ек. запевати), запијевам 

(ек. запёвам), ПРИЛ. сад. запијевајући (ек. запева

јући), (нарицати) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
запијукати, запијучём и запијукати, запи

јучём ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
запнњiiч, -ача м, иистр. запињачем (не -ом), 

ми. запињачи, запињача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. = запн

њача, -ё ж, ген. МН. запињiiчii 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
запнњача = запнњач (в.) 
запирати, запирам, 3. Л. ми. запирају, ПрИЛ. 

сад. запирајући, (према запрати) 14.5.1.1.(3). 
запирати, -рём, (према запрети) 

14.5.1.1.(1). 
запнрач, -ача м, иистр. запирачем (не -ом), 

МН. запирачи, запирачii 3.1.3.; 14.1.1. 
записати, запишём 14.5.1.1.(2). 



записивати 

записивати, запису јем, прип. сад. запису ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
записивач, -ача м, ВОК. записивачу, иистр. 

записи ва чем (не -ом), мн. записивачи, записи

вача 14.1.1. 
записка, -е ж, дат. -сци, ген. мн. записака 

6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
записник, -а м, мн. записници, записнйка, 

записницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
записничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. записничари, записничара 3.1.3.; 14.1.I.a. 
записничарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 3.1.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
записничарскii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
записнiiчкii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
записнички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
запити (се), запијем (се) 14.5.1.1.(2). 
запитивати (се) = запиткивати (се) (В.) 

запиткивати (се), запиткујем (се), прип. сад. 

запиткујући (се) = запитивати (се), запитујем 

(се), прип. сад. запитујући (се) 14.5.1.1.(2) 
запиткивач, -ача м, ВОК. запиткивачу, инстр. 

запиткивачем (не -ом), мн. запиткивачи, запит

кивача 3.1.3.; 14.1.1. 
запицати (се), -и чем (се) (према запеliи (се» 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) 
запјевати ијек. (ек. запевати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
запјевуцкати ијек. (ек. запевуцкати), -ам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
запјевушити ијек. (ек. запевушити), запU)е

вушим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
запјенити ијек. (ек. запенити), зап(ј)енйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
запјенушао ијек. (ек. запенушао), -ала, -ало, 

одр. зап(ј)енушалй, -а, -5, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

запјенушати (се) ијек. (ек. запенушати (се», 

запU)енушам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
запјенушено ијек. (ек. запенушено), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
запјенушити (се) ијек. (ек. запенушити (се», 

запU)енушйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

запљењив 

запјењеност ијек. (ек. запењеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

за плавети (се) ек. уп. ијек. заплавјети (се) 

заплавити, заплавйм, (учинити нешто пла

вим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4) 
заплавити, -йм, (поплавити) 14.5.1.1.(4) 
заплавјети (се) ијек. (ек. заплавети (се», 

-вйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заплављивати, заплављујем, прип. сад. за-

плављујући 14.5.1.1.(2) 
заплакати, -чем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) 
запламтети ек. уп. ијек. запламтјети 

запламтјети ијек. (ек. запламтети), -тйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заплашеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заплашивати, заплашујем 14.5.1.1.(2). 
заплена ек. уп. ијек. запљена 

запленити ек. уп. ијек. заплијенити 

заплењив ек. уп. ијек. запљењив 

заплењивати ек. уп. ијек. запљењивати 

заплеснивити (се) и заплеснивити (се) ек. 

уп. ијек. запљеснивити (се) и запљеснивити 

(се) 

заплести (се) и заплести (се), заплетем (се) 

14.5.1.1.(1). 
заплет, -а м, мн. заплети, заплета 14.1.1.с. 

заплетај, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. запле

таји, заплета ј а 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
заплетати (се), -ећем (се), прил сад. запле

ћући (се) = заплитати (се), -ићем (се), прил сад. 

заплићући (се) ек. и ијек. 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заплетеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заплијеиити ијек. (ек. заплеиити), заплије

нйм (ек. запленйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
заплитати (се) = заплетати (се) (В.) 
запломбирати, запломбйрам, 3. n. мн. за

пломбирају 14.5.1.1.(3). 
запљена ијек. (ек. заплена), -е ж, ген. мн. за

пљена (ек. заплена) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
запљењив ијек. (ек. заплењив), -а, -о, одр. 

запљењивй (ек. заплењивй), -а, -5, ген. мн. -йх 
2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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запљењивати 

запљењивати ијек. (ек. заплењивати), 

запљењујём (ек. заплењујём) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

запљескати, запљескам 14.5.1.1.(3) и запље
шћём 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2) и запљескати, 
запљёскам 14.5.1.1.(3). 

запљесиивити (се) и запљеснивити (се) 

ијек. (ек. заплеснивити (се) и заплеснивити 

(се», -им 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
запљувавати, запљувавам, прип. сад. запљу-

вавајући 14.5.1.1.(3). 
запљувати, запљујём 14.5.1.1.(2). 
запљунути, -нём 14.5.1.1.(1). 
запљускати, -ам 14.5.1.1.(3). 
запљускивати (се), запљускујём (се) 

14.5.1.1.(2). 
запљуснути, -нём 14.5.1.1.(1). 
запљуцкивати, запљуцкујём 14.5.1.1.(2). 
запљуштати, -тим 14.5.1.1.(4). 
з8повед ек. уп. ијек. з8повијед 

з8поведан ек. уп. ијек. з8повједан 

заповедати ек. уп. ијек. заповиједати 

заповедити ек. уп. ијек. заповједити 

заповедник и заповеднйк ек. уп. ијек. запо-

вједнйк и заповједнйк 

заповеднйчкй и заповеднйчкй ек. уп. ијек. 

заповједнйчкй и заповједнйчкй 

заповеднйчки и заповеднйчки ек. уп. ијек. 

заповједнйчки и заповједнйчки 

з8повест ек. уп. ијек. з8повијест 

з8повијед ијек. (ек. з8повед), -и ж, инсТр. -еди 

и -еђу, ген. мн. заповиједи и заповиједи (ек. запо

вёди и заповеди) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 14.1.2.2. 
заповиједати ијек. (ек. заповедати), запови

једам (ек. заповедам), заповиједају (ек. заповеда

ју), прип. сад. заповиједајући (ек. заповедајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
з8повијест ијек. (ек. з8повест), -и ж, инсТр. 

-сти И -шћу, ген. МН. заповијести и заповијести 

(ек. заповести и заповёсти) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

з8повједан ијек. (ек. з8поведан), -дна, -дно, 

ОДр. запов(ј)едни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

заповједити ијек. (ек. заповедити), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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заПОСЛl!ње 

заповједнйк ијек. (ек. заповеднйк), -ика м, 

запов(ј)едниче, МН. запов(ј)едници, запов(ј)ед

ника, заповU)едницима и заповједнйк ијек. 

(ек. заповеднйк), -а М, -иче, заповU)едници, за

пов(ј)едника, запов(ј)едницима 2.1.2.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

заповједнйчкй и заповједнйчкй ијек. (ек. 

заповеднйчкй и заповеднйчкй), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
заповједнйчки и заповједнйчки ијек. (ек. 

заповеднйчки и заповеднйчки), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 14.6. 

запоганити, -им 14.5.1.1.(4). 
заподе(с)ти ек. уп. ијек. заподје(с)ти 

заподевати ек. уп. ијек. заподијевати 

заподенути ек. уп. ијек. заподјенути 

запојати, -јём, (запевати) 14.5.1.1.(2). 
запојити, запојим, (дати некоме да пије) 

14.5.1.1.(4). 
запомагати, запомiiжём 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
запопљавати (се), запопљавам (се), прип. сад. 

запопљавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
запопљење, -а с, ген. МН. запопљења 14.1.3. 
Запорожац, -шца м, инсТр. -ем (не -ом), МН. 

Запорошци, Запорожаца, Запорошцима, (ста

новник Запорожја) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.1. 

Запорожје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
запорошкй, -а, -о, ген. МН. -их, (према Запо

рожје) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1. 
запоседати и запОседати ек. уп. ијек. за по-

сједати и запОсједати 

запОседнути ек. уп. ијек. запОсједнути 

запОСести ек. уп. ијек. запОСјести 

запосједати ијек. (ек. запоседати) и запОсје-

дати ијек. (ек. запОседати), запос(ј)едам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

запОсједнути ијек. (ек. запоседнути), -ём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
запОСјести ијек. (ек. запОСести), запос(ј)ед

нём и запос(ј)едём 14.5.1.1.(1). 
запослен = р. запошљен, -а, -о, одр. запосле

ни, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
запосленост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
запослење, а с, ген. мн. запослења = р. за по

шљење, -а с, ген. МН. запошљења 14.1.3. 



запОСлити 

запОСлити, запослйм 14.5.1.1.(4). 
запОстављенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
започёти, започнём 14.5.1.1.(1). 
започињати, -њём, прил. сад. започињући 

14.5.1.1.(1). 
запошљен = запослен (В.) 

запошљење = запослење (В.) 

заправо и заправо, рчц. и прил. 12.1.; 14.6. 
запрати, заперём и заперём 14.5.1.1.(1). 
запрашивати (се), запрашујём (се) 

14.5.1.1.(2). 
запрашивач, -ача М, инстр. запрашивачем 

(не -ом), МН. запрашивачи, запрашивача 3.1.3.; 
14.1.1. 

запрашити, запрашйм 14.5.1.1.(4). 
запраштати, -тйм 14.5.1.1.(4). 
запрег, -а М, МН. запрези, запрёга, запрезима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
запрега, -ё ж, дат. -зи, ген. МИ. -ёга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

запрегнути = запреliи и запрёliи, запрёг
нём 3.2.3.; 14.5.1.1.(1) 

запрежнй и запрежнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
запрезати, запрёжём 14.5.1.1.(1). 
запрека и запрека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. за

прёка ек. и ијек.Il.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 

запремати, запрёмам, прил. сад. запремају-

ћи 14.5.1.1.(3). 
запремити, запрёмйм 14.5.1.1.(4). 
запрепастити, запрепастйм 14.5.1.1.(4). 
запрепаштен = запрепашliен (В.) 

запрепаштенiiст = запрепашliенiiст (В.) 
запрепаштење = запрепашliење (В.) 
запрепашliен = запрепаштен, -а, -о, одр. за-

препашћенй и запрепаштенй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
запрепашliено и запрепаштено, прил. 

3.2.2.а.; 14.6. 
запрепашliенiiст и запрепаштенiiст, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

запрепашliење и запрепаштење, -а с, ген. 

МИ. -ења 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
запрепашliујуliй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 

4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 

запуштенiiст 

запрести, запредём 14.5.1.1.(1) 
запрет, -а М (према запрёти) 14.1.1. 
запретавати (се), запретавам (се), прил. сад. 

запретавајући (се) 14.5.1.1.(3) 
запрёти ек. уп. ијек. запријети 

запретити ек. уп. ијек. запријетити 

запреliи и запрёliи = запрегнути (В.) 
запреliивати, запрећујём ек. и ијек. (према 

запретити) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
запречнй и запречнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
запржавати, запржавам, прил. сад. запржа

вајући 14.5.1.1.(3). 
запржак, -шка М, мн. запршци, запржака, 

запршцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
запржити, -йм 14.5.1.1.(4). 
запријети ијек. (ек. запрёти), запрём ек. И 

ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
запријетити ијек. (ек. запретити), заприје

тйм (ек. запрётйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
запријеченiiст ијек. (ек. запрёченiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

запријечити ијек. (ек. запречити), заприје-

чйм (ек. запрёчйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
запричати се, запрйчам се 14.5.11.(3). 
защ1скати, -ам 14.5.1.1.(3). 
запрскивати (се), запрскујём (се), прил. сад. 

запрскујући (се) 14.5.1.1.(2). 
запртити, -йм 14.5.1.1.(4). 
защ'Јчити, запрчйм 14.5.1.1.(4). 
запршка, -ё ж, дат. -ци 6.2.2.Ь.; 8.1.2.2.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
заптивач, -ача М, инстр. заптивачем (не -ом), 

мн. заптивачи, заптивачii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
заптија, -ё ж, дат. -ију, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
запуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
запуцкетати, -ам 14.5.1.1.(3). 
запушавати (се), запушавам (се), прил. сад. 

запушавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
запушач, -ача М, инстр. запушачем (не -ом), 

мн. запушачи, запушача 3.1.3.; 14.1.1. 
запушити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
запуштенiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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зар 

зар и зар, -а м, иистр. -ом, ми. зарови, зарова 

(вео, копрена) 14.1.1.с. 

зар, рчц. 

зipiiван, -вни ж, геи. ми. заравни 6.2.1.; 
14.1.2.2. 

заравнати, -ам 14.5.1.1.(3) 
заравнити, заравним 14.5.1.1.(4). 
зарiiвњеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зарада, -ё ж, ген. мн. зарада и зарада, -ё ж, 

ген. мн. зарада 14.1.2.1.Ь. 

зарщ.ити, зарадйм 14.5.1.1.(4). 
зарађивати, зарађујём, прил. сад. зарађујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зарiiжен, -а, -о, одр. заражени, -а, -б, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
зарiiженост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зараза, -е ж, ген. мн. зараза и зараза, -е ж, ген. 

мн. зараза 14.1.2.1.Ь. 

заразан и зараза н, -зна, -зно, одр. заразнй и 

заразнй, -а, -б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
заразити (се), заразим (се) 14.5.1.1.(4). 
заразно и заразно, прил. 14.6. 
заразност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зарана и зipана, прил. 12.1.3.; 14.6. 
зарањати, зарањам, прил. сад. зарањајући = 

зароњавати, зароњавам, прил. сад. зароњава

јући 14.5.1.1.(3) 
зарастати, зарастам, прил. сад. зарастајући 

14.5.1.1.(3) = зарашliивати, зарашћујем 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
зарасти и зарiiсти, зарастем 14.5.1.1.(1). 
заратити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зараliен,-а,-о,одр. зараћенй,-а, -б,ген. мн. 

-их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
зараliеност, -ости ж, инстр. инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зарачунавати, зарачунавам, прил. сад, зара-

чунавајући 14.5.1.1.(3). 
зарачунати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зарашliивати = зарастати (В.) 

зipђiiлост (не зixрђiiлост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.3.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зiрђао (не зixрђао), -ала, -ало, одр. зарђали, 

-а, -б, ген. мн. -их 3.3.1.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
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зарубљен 

зарђати (не захрђати), -ам 3.3.1.; 
14.5.1.1.(3). 

заредати, заредам = заређати, заређам 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
заредом, прил. 12.1.; 14.6. 
заређати = заредати (В.) 
зарезати, -ежем 11.1.1.Ь.;14.5.1.1.(2). 

зареliи и зареliи (се), зарекнем (се) 14.5.1.1.(1) 
и заречем (се), заречем (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 

зарзати (не захрзати), заржем 14.5.1.1.(2). 
Зарија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
зарикати, зарйчем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
заринути (се), -нем (се), (зарити, забити) 

14.5.1.1.(1). 
зарити (се), заријем (се), (забости неки 

оштар предмет у нешто) 14.5.1.1.(2). 
зарити, зарйм (обасјавати) 14.5.1.1.(4). 
Зарифага, -е м, дат. -ги (не -зи) 12.2.3.; 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
зарицати се, зарйчем се, прил. сад. заричући 

се 3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
зарОбити, заробйм 14.5.1.1.(4). 
заробљавати (се), заробљавам се, прил. сад. 

заробљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = заробљивати 

(се), заробљујем (се), прил. сад. заробљујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
заробљенйк, -ика м, ВОК. заробљенйче, мн. 

заробљеници, заробљеника, заробљеницима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
заробљеница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

заробљеницин не него заробљеничин (В.) 

заробљеничин (не заробљеници н), -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
заробљенйчкй, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
заробљеништво, -а с, мн. заробљеништва, 

заробљеништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
заробљивати (се) = заробљавати (се) (В.) 
заронити (се), зароним (се) 14.5.1.1.(4). 
заручити (се), заручим (се) з.ы.; 

14.5.1.1.(4). 
зарубити, зарубим 14.5.1.1.(4). 
зарубљен, -а, -о, одр. зарубљенй, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



зарубљеност 

зарубљеност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.3.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зарубљивати, зарубљујём 14.5.1.1.(2). 
зарудети (се) ек. уп. ијек. зарудјети (се) 

зарудити, зарудим, (учинити руменим, об-

лити руменилом) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зарудјети (се) ијек. (ек. зарудети (се», зару

ди (се) прид. рад. зарудио зарудјела, зарудјело 

(ек. зарудео, зарудела, зарудело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

заруђивати, заруђујём, прил. сад. зару

ђујуliи, (према зарудети и зарудити) 2.2.6.; 
14.5.1.1.(2). 

зарука, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. зарука ж, (об. у 

мн.) 1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
заруменети ек. уп. ијек. зарумењети 

заруменити (се), заруменим (се), (учинити 

руменим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зарумењети (ек. заруменети), заруменим, 

(постати румен) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
заручнiiк и уоб. заручнiiк, -а м, вок. -и че, мн. 

заручници, заручника, заручницима 1I.I.I.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.2.1.а.с. 

заручница и уоб. заручница, -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, геи. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

заручничин и уоб. заручничин, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
заручнiiчкii и уоб. заручнiiчкii, -а, -о, ген. 

МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
засад(а) прил. 12.1.; 14.6. 
за сада, прил. изр., (Клајн 2009: " .... одвоје

но, за cag(a), кад значи намену, нпр. 'нешто за 
сад(а) нешто за касније"') 12.1.; 14.6. 

засад, -а М, мн. засади, засада, (нешто заса

ђено) 14.Ј.Ј.с. 

зас{Щити, засадим 14.5.1.1.(4). 
засађивати, засађујём, прил. сад. засађујући 

З.З.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
засвагда, прил. 12.1.; 14.6. 
засведочити ек. уп. ијек. засвједОчити. 

засветлуцати ек. уп. ијек. засвјетлУцати. 

засвједочити ијек. (ек. засведочити), засв(ј)е-

дочим 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
засвјетлуцати ијек. (ек. засветлуцати), -ам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
засводити, засводим 14.5.1.1.(4). 

засиliавати 

засврбети и засвiJбети ек. уп. ијек. засврбје

ти и засвiJбјети 

засврбјети ијек. (ек. засврбети) и засвр

бјети ијек. (ек. засвiJбети) -бим 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

за себе и за себе 

засебност, -ости ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заседа ек. уп. ијек. засједа 

заседiiње и заседiiње ек. уп. ијек. засједiiње 

и засједiiње 

заседати ек. уп. ијек. засједати 

засејавати ек. уп. ијек. засиј8вати 

засејати ек. уп. ијек. засијати 

засекотина ек. уп. ијек. засјекотина 

заселак, засёлка и засеока, мн. засёлци и 

засеоци, заселака и засеока, засеоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

засеменити ек. уп. ијек. засјеменити 

засена ек. уп. ијек. засјена 

засенак и засенак ек. уп. ијек. засјенак и за-

сјенак 

засенити ек. уп. ијек. засјенити 

засенчити ек. уп. ијек. засјенчити 

засењеност ек. уп. ијек. засјењеност 

засењење ек. уп. ијек. засјењење 

засењивати ек. уп. ијек. засјењивати 

засести ек. уп. ијек. засјести 

засеliи ек. уп. ијек. засјеliи 

засецати (се) ек. уп. ијек. засијецати (се) 

засигурно, прил. 12.1.; 14.6. 
засиј8вати ијек. (ек. засеј8вати), засијавам 

(ек. засејавам), прил. сад. засијавајући (ек. засе

јавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
засијати ијек. (ек. засејати), засијём (ек. за

сејём) 2.1.5.7.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
засијати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
засијевати ијек. (ек. засевати), засијевам (ек. 

засёвам), прил. сад. засијевајући (ек. засевајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
засиктати, засикћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
засипати,-ам, прил. сад. засипајући 14.5.1.1.(3) 

и -пљём, прил. сад. засипљући 14.5.1.1.(2). 
засирliетити, -им 14.5.1.1.(4). 
заситити, -им 14.5.1.1.(4). 
засиli8вати (се), засићавам (се), прил. сад. 

засићавајући (се) 14.5.1.1.(3) = засиliивати 
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засиliен 

(се), засићујём (се), прип. сад. засићујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
засиliен, -а, -о, одр. засићенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
засиliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засиliење, -а с, ген. мн. засићења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
засиliивати (се) = засиliавати (се) (В.) 
засјати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
засједа ијек. (ек. заседа), -е ж, ген. мн. -еда 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
засједавати ијек. (ек. заседавати), засU)е

давам, прип. сад. засU)едавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

засједање ијек. (ек. заседање) и засједање 

нјек. (ек. заседање), -ас, ген. мн. -ања 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

засједати нјек. (ек. заседати), засU)ёдам, 

прнn. сад. засU)едајући и засједати, засU)едам, 

прнn. сад. засU)едајући, (ПМС: "засјеgашu (до

пушт. и засиједати, премајез. осећању)") 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

засјекотина ијек. (ек. засекотина), -ё ж, ген. 

мн. засU)екотйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
засјеменити нјек. (ек. засеменити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
засјена ијек.(ек. засена), -е Ж, ген. мн. засјена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
засјенак ијек. (ек. засенак) и засјенак нјек. 

(ек. засенак), -енка м, мн. -ёнци, -енака, -ёнци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
засјенити ијек. (ек. засенити), -йм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
засјенчити нјек. (ек. засенчити), -йм 2.1.2.; 

2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
засјењеност ијек. (ек. засењеност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

засјењење ијек. (ек. засењење), -а с 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

засјењйвати нјек. (ек. засењивати), зас(ј)е

њујём, прип. сад. засU)ењујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

засјести = засједнути (В.) 
засјеliи нјек. (ек. засеliи), засијечем (ек. засе

чем) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
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заслужник 

засјецати нјек. (ек. засецати), -ам 14.5.1.1.(3). 
заскакУтати, заскакућём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 

и заскакУтати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заск(в)йчати, -йм 14.5.1.1.(4). 
заскок, -а м, мн. заскоци, заскока, заскоцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
заскочити, заскочйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
заскочица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

засладити, заслiiдйм 14.5.1.1.(4). 
заслiiђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заслађивати (се), засmiђујем (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
заслађивiiч, -ача м, инстр. заслађивачем 

(не -ом), мн. заслађивачи, заслађивача 3.1.3.; 
3.3.2.а.; 14.1.1. 

заслањати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заслањен, -а, -о, одр. заслањенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заслепити ек. уп. ијек. заслијепити 

заслепљеност ек. уп. нјек. заслијепљеност 

заслепљење ек. уп. ијек. засљепљење 

заслепљив ек. уп. ијек. засљепљив 

заслепљивати ек. уп. нјек. засљепљивати 

заслепљиво ек. уп. ијек. засљепљиво 

заслијепити нјек. (ек. заслепити), заслије-

пйм (ек. заслёпйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
заслијепљеност ијек. (ек. заслепљеност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

заслинавити, заслинавйм = заслинити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
заслинити = заслинавити (В.) 
заслонити, заслонйм 14.5.1.1.(4). 
заслуга, -е Ж, дат. -зи, ген. мн. -уга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

заслужаи, -жиа, -жно, одр. заслужнй, -а, -о, 

ген. мн. -Йх6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 
заслужено, прнn. l1.1.2.Ь.; 14.6. 
заслуживати, заслужујём l1.1.1.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
заслужити, заслужйм l1.1.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
заслужник, -а м, вок. -ниче, мн. заслужни

ци, заслужнйка, заслужницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 



заслужност 

заслужност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засљепљење ијек. (ек. заслепљење), -а с, ген. 

мн. засљепљења (ек. заслепљења) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

засљепљив ијек. (ек. заслепљив), -а, -о, одр. 

засљепљиви (ек. заслепљиви), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
засљепљивати ијек. (ек. заслепљивати), 

-љујём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
засљепљиво ијек. (ек. заслепљиво), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
засмејавати (се) ек. уп. ијек. засмијавати 

(се) 

засмејати (се) ек. уп. ијек. засмијати (се) 

засметати, засметам 14.5.1.1.(3). 
засмијавати (се) ијек. (ек. засмејавати (се» 

засмијавам (се) (ек. засмејавам се), прил. сад. за

смијавајући (се) (ек. засмејавајући се) 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

засмијати се ијек. (ек. засмејати (се», -јем се 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
засмрадити, засмрадим, (испунити смра

дом) 14.5.1.1.(4). 
засмрiiђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засмрађивати, засмрађујем, прил. сад. за

смрађујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заснежити ек. уп. ијек. заснијежити. 

заснивати, заснивам, прил. сад. заснивају

ћи 14.5.1.1.(4). 
заСНИВiiЧ, -ача м, вок. заснивачу, инстр. за

снивачем (не -ом), мн. заснивачи, заснивача 

3.1.3.; 14.1.1. 
засннјежити ијек. (ек. заснежити), -им 2.1.1.; 

2.2.1.; 1l.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
заснованост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засновати, заснујем 14.5.1.1.(2). 
засолити, засолим 14.5.1.1.(4). 
засољавати, засољавам, прил. сад. засоља-

вајући 14.5.1.1.(3). 
засољеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заспати, заспим, заспиш, заспи (не заспем 

према засути) 14.5.3.; 14.5.1.1.(4). 

застењати 

засрiiмљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засребренити (се), -им (се) и засребренити 

(се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
засребрити (се), -им (се) и засребрити (се), 

-им (се) 14.5.1.1.(4). 
засркати, засрчем II.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
заст., скр. за застарело IЗ.3.1.а. 

застава и застава, -е ж, ген. мн. -ава 

14.1.2.1.Ь. 

заставица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

према застава) 14.1.2.1.Ь. 

заставнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
заставнiiк (уоб. заставнiiк), -а м, ВОК. -иче, 

мн. -ици, -ика, -ицима II.1.1.a.(l); II.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

заставничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

застајати (се), застојим (се), (дуго стајати, 

задржати се) 14.5.1.1.(4). 
застајати, -јем, (према застати) 14.5.1.1.(2). 
застајкивати, застајкујём, прил. сад. застај-

кујући 14.5.1.1.(2). 
застаклити, застаклим 14.5.1.1.(4). 
заст8лно и застiiлно, прил. 12.1.; 14.3. 
застанак, -анка м, мн. застанци, застанака, 

застанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1с. 
застаревати ек. уп. ијек. застаријевати 

застарелост ек. уп. ијек. застарјелост 

застарети ек. уп. ијек. застарјети 

застарив и застарљив, -а, -о, одр. застар(љ) 

иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
застаривати, застарујем 14.5.1.1.(2). 
застаријевати ијек. (ек. застаревати), -ам, 

прил. сад. застаријевајући (ек. застаревајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
застарити, -им 14.5.1.1.(4). 
застарјелост ијек. (ек. застарелост), -ости 

Ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

застарјети ијек. (ек. застарети), -им, прид. 

рад. застарио, застарјела, застарјело (ек. заста

рео, застарела, застарело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

застарљив = застарив (В.) 

застати, -нем 14.5.1.1.(1). 
застењати, застењем 14.5.1.1.(1). 
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застitдети (се) 

застitдети (се) ек. уп. ијек. застitдјети (се) 

застitдјети (се) ијек. (ек. застitдети (се», 
-дйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

застiiђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
застирати (се), -рём (се), прип. сад. застиру

ћи 14.5.1.1.(1). 
застирiч, -ача м, инстр. застирачем (не -ом), 

мн. застирачи, застирача 3.1.3.; 14.1.1. 
застiiрка и застнрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. 

-кй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
застој, -а м, инсТр. -ем (не -ом), мн. застој и, 

заст6ја 14.1.1.Ь.С. 

застраннти, застранйм 14.5.1.1.(4). 
застрiњеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
застрањење, -а с, ген. мн. застрањења 

14.1.3. 
застрањitвати, застрањујём 14.5.1.1.(2). 
застрашitватн (се), застрашујём (се), прип. 

сад. застрашујући (се) 14.5.1.1.(2). 
застрашено, прип. 14.6. 
застрашеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
застрашити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
застрашљнв, -а, -о, одр. застрашљивй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
застрашљиво, прип. 14.6. 
застрашујуliё, прип. 3.2.3.; 14.6. 
застрашујуliii, -а, -6, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
застрелити ек. уп. ијек. застријелитн 

застрељitватн, застрељујём ек. И ијек. 

14.5.1.1.(2). 
застрёти ек. уп. ијек. застријети 

застријелитн ијек. (ек. застрелнти), застри

јелйм (ек. застрёлйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
застријети ијек. (ек. застрёти), застрём ек. и 

ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
застрићи, застрижём 1I.I.I.a.; 14.5.1.1.(2). 
застругати, застружём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
заструјати, -јйм 14.5.1.1.(4). 
заступљеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
засузити, -йм 14.5.1.1.(4). 
засукiност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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затеliи 

засукати, засучём, 3. П. МН. засучу (не за
суку и засукају), импер. засучи, засучимо, за

сучите (не засуци, засуцимо, засуците) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(2). 

засути, заспём, 3. П. МН. заспу 14.5.3.; 
14.5.1.1.(1). 

затајивати (се), затајујём (се), прип. сад. за

тајујући 14.5.1.1.(2). 
затајити, -јйм 14.5.1.1.(4). 
затакнути = затаliи и затаliи, затакнём 

3.2.3.; 14.5.1.1.(1). 
зirалаСiНОСТ, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заталасати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
затiмњен, -а, -о, ОДр. затамњенй, -а, -6, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
затамњење, -а с, ген. МН. затамњења 14.1.3. 
затамњивати, затамњујём 14.5.1.1.(2). 
затаliи и затаliи = затакнути (в.) 
заташкавати, заташкавам, прип. сад. зата-

шкавајући 14.5.1.1.(3). 
заташкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
затварати (се), затварам (се), прип. сад. зата

варајући (се) и затварати, -ам, прип. сад. затва

рајући (се) 14.5.1.1.(3). 
затварiч, -ача м, инсТр. затварачем (не -ом), 

МН. затварачи, затварача 3.1.3.; 14.1.1. 
затворенiiк, -ика м, ВОК. затворенйче, МН. 

затвореници, затвореника, затвореницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
затворени ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -6м, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

затворени чин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

затворенiiчкii, -а, -6, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

затворено- први део сложених придева, пи

ше се састављено: затвореноплiiв и сл. 

затвореност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затворити, затворйм 14.5.1.1.(4). 
затегнути, затёгнём 14.5.1.1.(1). 
затёгнутост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затерати ек. уп. ијек. затјерати 

затеривати ек. уп. ијек. затјеривати 

затеliи и затеliи, затечём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 



затиљак 

затиљак, -йљка м, мн. затйљци, затиљака, 

затйљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
затйм, прип., (потом), (Клајн 2009: " ... али: 

'Ја за тим не бих жалио"') 12.1.; 14.6. 
затирати (се), -рём (се) 14.5.1.1.(1). 
затитрати и затiпрати, -ам 14.5.1.1.(3). 
затихиути, затйхнём 14.5.1.1.(1). 
затицати (се), -чём (се), прип. сад. затичући, 

(према затеliи и затеliи) l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
затицати, -чём, прип. сад. затичући, (пре

ма затакиути, затаliи и затаliи) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(2). 

ЗIПишје и затйшје, -а с, ген. мн. -йшја 

14.1.3. 
затиштати, -тйм 14.5.1.1.(4). 
зато (= стога); дргуо је за то везн., (Клајн 

2009: " .. . за ШО (нпр.: 'Нисам крив за то', 'сви 
смо за то са де рад настави')") 14.6. 

зато јер не него зато што (Клајн 2009: " ... 
Није добар спој зашо јер треба зашо шшо или 

само јер. Не препоручује се ни зашо 9а: ум. 'Ка

жем то зато да се не бринете узалуд' боље је 

'Кажем то да се не бисте узалуд бринули."'). 

зIПок, -а м, мн. затоци, затока, затоцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зiтока, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ока 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

затомити, затомйм 14.5.1.1.(4). 
затомљавати (се), затомљiiвiiм (се), прип. сад. 

затомљавајући (се) 14.5.1.1.(3) и затомљивати 
(се), затомљујём (се), прип. сад. затомљујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
затомљивати (се) = затомљавати (се) (в.) 

заточеийк, -нка м, вок. заточенйче, мн. зато

ченнци, заточеннка, заточеннцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
заточеиица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йцii 14.1.2.1.Ь. 

заточеничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

заточенйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

заточеништво, -а с, мн. -штва, -штiiвii 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
заточење, -а с, ген. мн. заточења 14.1.3. 
заточити, заточйм 14.5.1.1.(4). 

затупити 

затравити (се), затравй (се) = затрu
нити (се), затравнй (се), (обрасти травом) 

14.5.1.1.(4). 
затравнити (се) = затравити (се) (в.) 
затраживати, затражујём, прип. сад. затра-

жујући 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
затражити, затрiiжйм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
затребати, -ам 14.5.1.1.(3). 
затреперити, -йм 14.5.1.1.(4). 
затрептати, затрепћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
затрескати, -јјм ек. И ијек.14.5.1.1.(3). 

затрести (се) и затрести (се), -ём (се) 

14.5.1.1.(1). 
затрештати, -штйм 14.5.1.1.(4). 
затрнулост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затрнути, затрнём, (утрнути, укочити се) 

14.5.1.1.(1). 
затрнути, -нём, (угасити) 14.5.1.1.(1). 
зiПрован, -а, -о, одр. затрованй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
зarровiност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затровање, -а с, ген. МН. затровањii 14.1.3. 
затровати, затрујём 14.5.1.1.(2). 
затрпавати (се), затiШiiВiiМ (се), прип. сад. за-

трпавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
зarрпiност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затрпати, -јјм 14.5.1.1.(3). 
затрти ек. уп. ијек. затријети 

затруцнети и затруцнети ек. уп. ијек. затруц

њети и затруцњети 

затрудњети и затруцњети ијек. (ек. затруц

нети и затруцнети), -днйм, (Клајн 2009: " ... Не 
зашруgнuшu") 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

затрчавати се, затрчiiвiiм се, прип. сад. затр-

чавајући се 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
затрчати се, -чйм се 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
затупелост ек. уп. ијек. затупјелост 

затупео, -ела, -ело, одр. затупели, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
затупети ек. уп. ијек. затупјети 

затупити, затупим, (учинити тупим) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
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затупјелост 

затупјелост ијек. (ек. затупелост), -ости 
Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

затупјети ијек. (ек. затупети), -пйм (постати 

туп) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
затупљеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затупљивати, затупљујем, прип. сад. зату

пљујући 14.5.1.1.(2). 
затурати (се), затурам (се), прип. сад. затјра

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
затурити, -йм 14.5.1.1.(4). 
затуliи и затуliи, затучем, 3. n. мн. затуку 

(не затучу) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
затуцаи, -а, -о, одр. затуцанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
затуцiност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
затуцати, затуцам, прип. сад. затуцајући, 

(према затуliи и затуliи) 14.5.1.1.(3). 
заliарлијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
з8liи, зађем 3.2.3.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
заli6рити (се), заМрйм (се) 14.5.1.1.(4). 
заliурликати, заћурлйчем и заliурликати, 

заћурличем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
заliутати, -тйм 14.5.1.1.(4). 
заliуткати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заliуткивати, заћуткујем 14.5.1.1.(2). 
з8увiр = р. покр. з8ухiр, прип. 4.3.3.; 14.6. 
заувёк ек. уп. ијек. заувијек 

заувијек ијек. (ек. заувёк) = р. покр. заваз,ца = 

заиавијек ијек. (ек. занавёк) прип. = з8,цовијек 

ијек. (ек. з8,цовёк) покр. прип. 2.1.1.; 2.2.1; 12.1.; 
14.6. 

заузврiт, прип. 12.1.; 14.6. 
зауз,ц8вати (се), зауз,цавам (се), прип. сад. за

уздавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
зауздати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зiyзётост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заузеliе, -а с, ген. мн. заузећii 3.2.3.; 14.1.3. 
заузимати, -ам, прип. сад. заузимајући 

14.5.1.1.(3) и заузимати, -мљем, прип. сад. зау
зимљући 14.5.1.1.(2). 

заузимљив, -а, -о, одр. заузимљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заузимљиво, прип. 14.6. 
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захвалити 

заузимљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
заузл8вати (се), заузлiiвам (се), прип. сад. за-

узлавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
заузлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заујати не него захујати (В.) 

зауларити, зауларйм 14.5.1.1.(4). 
зауљити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
заумаи, -мна, -м но, одр. заумнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
заумити, -йм 14.5.1.1.(4). 
заумље, -а с, ген. мн. заумља 14.1.3. 
заупокојенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заурлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
заурликати, заурлйчем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
заустављйв, -а, -о, одр. заустављйвй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заустити, заустйм 14.5.1.1.(4). 
з8ухiр = з8увiр (В.) 
заушак, -ш ка м, мн. заушци, заушака, зау

шцима, (ушна жлезда; заушница, шамар) 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

заушке, заушака ж, мн. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
заушнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
заушница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

заушliивати, заушћујем 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

зафијукати, зафијучем и зафијукати, за

фијучем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
З8фирага, -е м, дат. -ги (не -зи) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.1. 
зафиliукати, -ам и зафиliукати, зафићукам 

14.5.1.1.(3). 
зафрiтрити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
зафркатн, зафрчем 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
зафрктати, зафркћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Захарија, -е м, дат. -ија, инстр. -ијом 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Захаријев, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
захвiлан, -лна, -лно, одр. захвалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
захвалити, захвалим, (употребљава се у 

оба облика, без повратне заменице захвали

ши, захвалим и са повратном заменицом за

хвалиши се, захвалим се у два значења: прво, 



захвiлница 

изразити захвалност; друго, одрећи се учтиво 

нечега), (више о овоме в. СТЈП 2: 289-400; Сти
јовић 2009: 46-47) 14.5.1.1.(4). 

захвiлница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

захвалничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

захвално, прип. 14.6. 
захвалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
захваљивати, захваљујем, прип. сад. захва

љујући 14.5.1.1.(2). 
захват, -а м, мн. захвати, захвата и захват, 

-а м, мн. захвати, захвата 14.1.1.С. 

захватати = захваliати, -ам, (Клајн 2009: 
"захватати боље него захваћашu") 14.5.1.1.(3). 

захватити, -им 14.5.1.1.(4). 
захватљив, -а, -о, одр. захватљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
захваliати = захватати (в.) 
захладити, захлiiдим 14.5.1.1.(4). 
захладнети ек. уп. ијек. захладњети 

захладнити, захладним, (учинити хлад-

ним) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
захладњење, -а с, ген. МН. захладњења 

14.1.3. 
захладњети ијек. (ек. захладнети), захлад

ним, (постати хладан; захладити) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.\.\.(4). 

захладњивати, захшiдњујем 14.5.1.1.(2). 
захлађење, -а с, ген. МН. захлађења, (према 

захладити) 3.3.2.а.; 14.1.3. 
захлађивати, захшiђујем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
захођење и захођење, -а с, ген. МН. -ења 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
захрђати не него зарђати (в.) 

захрђалост не него зipђалост (в.) 

захрђао не него зipђао (в.) 

захрзати не него зарзати (в.) 

захркати, захрчем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
захроптати, захропћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
захтев ек. уп. ијек. захтјев 

захтеван ек. уп. ијек. захтјеван 

захтевати ек. уп. ијек. захтијевати 

захтијевати ијек. (ек. захтевати), -ам, прип. 

сад. захтијевајући (ек. захтевајући) 2.1.1.: 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

зацељење 

захтјев ијек. (ек. захтев), -а м, МН. захтU)еви, 

захтU)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
захтјеван ијек. (ек. захтеван), -вна, -вно, ОДр. 

захтU)евни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

захујати (не заујати), -јим 14.5.1.1.(4). 
захукати, захучем l1.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
захукнути, захукнем 14.5.1.1.(1). 
захуктавати (се), зах:Уктавам (се), прип. сад. 

захуктавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
захуктiлост и захукталост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
захуктан, -а, -о, ОДр. захуктани, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
захуктано, прип. 14.6. 
захуктаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
захуктати, захукћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
захулити, захулим 14.5.1.1.(4). 
Захумац, -умца м, инстр. -ем (не -ом) МН. За

хумци, Захумаца, (становник Захумља) 6.2.1.; 
1.2.1.1.d.; 14.1.1. 

Захумље и Захумље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
захумскй, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
захучати, -чим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зацаклити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
зацактати, зацакћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зацаревати зацаровати, -ру јем 

14.5.1.1.(2). 
зацарити, -им 14.5.1.1.(4). 
зацаровати = зацаревати (в.) 
за цветати ек. уп. ијек. зацвјетати 

зацвiшети ек. уп. ијек. зацвиљети 

зацвиљети ијек. (ек. зацвилети), зацви-

лим, ПРИД. рад. зацвИлио, зацвИљела, зацвИље
ло (ек. зацвИлео, зацвИлела, зацвИлело), (Клајн 

2009: " ... не зацвuлuшu") 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

зацвitчати, -чим 14.5.1.1.(4). 
зацвјетати ијек. (ек. зацветати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
зацвокотати, зацвокоћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зацврфати, зацв(жућём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зацврчати, -чим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зацелење не него зацељење (в.) 

зацело ек. уп. ијек. зацијело 

зацељење ек. уп. ијек. зацјељење 
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зацељивати (се) 

зацељивати (се) ек. уп. ијек. зацјељивати 

за ценити ек. уп. ијек. зацијеннти 

заценити се, зацёнйм се 14.5.1.1.(4) = заце-

нути се, зацёнём се 14.5.1.1.(1) 
заценути се = заценити се (в.) 
зациједити ијек. (ек. зацедити), зациједйм 

(ек. зацедйм) 2.1.1.: 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
зацијелити ијек. (ек. зацелити), зацијелйм 

(ек. зацёлйм), (учинити здравим) 2.1.1.: 2.1.5.7.; 
2.2.1.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

зацијело ијек. (ек. зацело), ПРИЛ., (уистину) 

2.1.1.: 2.2.1.; 12.1; 14.6. 
зацијељети ијек. (ек. зацелети), -лйм, (по

стати здрав) 2.1.1.: 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
зацијенити ијек. (ек. заценити), зацијенйм 

(ек. зацёнйм), (одредити цену) 2.1.1.: 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

зацијукати, зацијучём ll.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
зацикати, зацйчём ll.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
зациктати, зацикћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зациликати, зацилйчём 1I.I.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
зацичати, -чйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
зацјељење ијек. (ек. зацељење, не зацелење), 

-а с, геи. ми. зац(ј)ељењii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
зацјељивати (се) ијек. (ек. зацељивати), 

зац(ј)ељујём (се), прил.сад зац(ј)ељујући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
зацокотати, зац6коћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зацрвенети (се) ек. уп. ијек. зацрвењети 

(се) 

зацрвенити, зацрвенйм, (учинити црве

ним) ек. И ијек. 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зацрвењети (се) ијек. (ек. зацрвенети 

(се»,-нйм (се), (постати црвен) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

зацрнети (се) ек. уп. ијек. зацрњети (се) 

зацрнити, зацрнйм, (учинити црним) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зацрњети (се) ијек. (ек. зацрнети (се», -нйм, 

(постати црн) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
зацрпити, зацрпйм = зацрпсти и зацрпсти, 

зацf)Пйм 14.5.1.1.(4). 
за црпсти и зацрпсти = зацрпити (в.) 

зачађавити, -йм и зачађавити, зач8.ђiiвЙм 

3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
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зiiчешљiiј 

зачађенiiст, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачаравати, зачарiiвiiм, ПРИЛ. сад. зачарава

јући 14.5.1.1.(3). 
зачiiрiiнiiст, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачарати, зачiiрiiм 14.5.1.1.(3). 
зачас, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
зачахуренiiст (уоб. зачауреност), -ости Ж, 

иисТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачахуривати се (уоб. зачауривати се), за

чахурујём се, ПРИЛ. сад. зачахурујући се 4.1.; 
14.5.1.1.(2). 

зачахурити се (уоб. зачаурити се), -йм се, 

(Клајн 2009: "зачаурuiiiu се, обичније него за
чахурuiiiu се.") 4.1.; 14.5.1.1.(4). 

зачёље, -а с, геи. ми. зачёљii 14.1.3. 
зачемерити, зачемерйм 14.5.1.1.(4). 
зачепити, зачепйм 14.5.1.1.(4). 
зачепљавати (се), зачепљiiвiiм (се), прил. сад. 

зачепљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = зачепљивати 

(се), зачепљујём (се), ПРИЛ. сад. зачепљујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
зачепљеност, -ости Ж, ИИСтр.-ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачепљење, -а с, геи. ми. зачепљењii 14.1.3. 
зачепљивати (се) = зачепљавати (се) (в.) 
зачепркати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зачета к, -тка м, ми. зачеци, зачётiiкii, зачеци

ма 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
зачёти, зачнём 14.5.1.1.(1). 
зачетнйк, -а м, ВОК. -йче, МИ. зачетнйци, 

зачетнйкii, зачетнйцима ll.l.l.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

зачетница, -ё ж, ВОК. -е, иисТр. -ом, геи. МИ. 

йцii 14.1.2.1.Ь. 

зачетничин, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

зачетнйчкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

зачетнйштво, -а с, ми. зачетнйштва, 

зачетнйштiiвii 6.2.2.а.; 14.1.3. 
зачеliе, -а с, геи. ми. зачеliа 3.2.2.а.; 14.1.3. 
зачешљавати (се), зачешљiiвiiм (се), ПРИЛ. 

сад. зачешљавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
зiiчеШЉiiј, -а м, иисТр. -ем (не -ом), ми. 

зачеШЉiiји, зачешљiiјii 14.1.1.Ь.с. 



зачешљати 

зачешљати, зачешљам и зачешљам 

14.5.1.1.(3). 
зачин, -а м, мн. зачини, зачйна 14.1.1.с. 

зачинити, зачинйм 14.5.1.1.(4). 
зачйнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. зачйнкй и за

чинака 11.2.1.(1); 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
зачињавати, зачињавам, прип. сад. зачиња

вајући = зачitњати, зачйњам, прип. сад. зачиња

јући 14.5.1.1.(3). 
зачињати, -њём, (према зачёти) 14.5.1.1.(1). 
зачitњати = зачињавати (В.) 
зачitтати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
зачмалост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачмао, -ала, -ало, одр. зачмалй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
зачмати, -ам 14.5.1.1.(3) и зачмём 

14.5.1.1.(1). 
зачудан, -дна, -дно, одр. зачуднй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
зачудити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
зачудо, прип. 12.1.; 14.6. 
зачуђавати (се), зачуђавам (се), прип.сад. за

чуђавајући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3) = зачуђива

ти (се), зачуђујём (се), прип. сад. зачуђујући (се) 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зачуђено, прип. 3.3.2.а.; 14.6. 
зачуђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зачуђење, -а с, ген. мн. зачуђења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
зачуђitвати (се) = зачуђавати (се) (В.) 
зачуђујуliй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.3.; 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
зачути, -у јем 14.5.1.1.(2). 
заџепак, -пка м, мн. заџепци, заџепака, за

џепцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зашаптати, зашапћём = зашапУтати, 

зашапућём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зашапУтати = зашаптати (В.) 

зашаренети се ек. уп. ијек. зашарењети се 

зашаренити, -йм (учинити шареним) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зашарењети се ијек. (ек. зашаренети 

се), -нйм се, (постати шарен) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

зашiчје, -а с, ген. мн. зашачја 14.1.3. 

заштйliеност 

зашеliереност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зашеliерити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зашивати, зашйвам, прип. сад. зашивајући 

14.5.1.1.(3). 
зашйљен, -а, -о, одр. зашйљенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
зашitљити, зашйљйм 14.5.1.1.(4). 
зашити, зашијём, импер. зашйј, зашйјмо, за

шйјте 14.5.1.1.(2). 
зашкакљати, -ам 14.5.1.1.(3) и зашкакљём 

14.5.1.1.(2) = зашкИљити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зашкitљити = зашкакљати (В.) 

зашкљоцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зашкргУтати, зашкргућём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
зашкрипати, зашкрйпам 14.5.1.1.(3) и за

шкрйпљём 14.5.1.1.(2). 
заШКРипУтати, зашкрипућём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
зашрафити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зашрафљitвати, зашрафљујём, прип. сад. 

зашрафљујући 14.5.1.1.(2). 
зiштеда, -ё ж, ген. мн. заштёда 14.1.2.1.Ь. 

заштедети ек. уп. ијек. заштедјети 

заштедјети ијек. (ек. заштедети), -дйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

заштеђевина, -ё ж, ген. мн. заштеђевйна 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

зiштита, -ё ж, ген. мн. заштйта 14.1.2.1.Ь. 

заштitтити, заштйтйм и заштитити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
заштитнйк, -а м, вок. -йче, мн. -йци, -йка, 

-йцима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.l.l.а.с. 
заштитница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

заштитни чин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

заштитнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

заштитнйштво, -а с, мн. -штва, -штава 

6.2.2.а.; 14.1.3 
заштйliен, -а, -о, одр. заштйћенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
заштiiliеиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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заштиliивати (се) 

заштиliивати (се), заштићујём (се), прип. сад. 

заштићујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
зашто, приn.l4.6. 

заштропотати, заштропоћём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
заштрчати, -чйм 14.5.1.1.(4). 
зашумити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зашуморити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зашушкавати, заушкавам, прип. сад. зашу-

шюiвајући 14.5.1.1.(3). 
зашушкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зашуштати, -штйм 14.5.1.1.(4). 
Збарбiро (итаn. Sbarbaro), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
збацивати, збацујем, прип. сад. збацујући 

14.5.1.1.(2). 
збацити, збацйм 14.5.1.1.(4) и збiцити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
збёг ек. уп. ијек. збјёг (В.) 

збивати се, збивам се 14.5.1.1.(3). 
Збигњев (пољ. Zbigniew), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
збијати, збијам, прип. сад. збијајући 5.1.5.; 

14.5.1.1.(3). 
збијiч, -ача м, вок. збйјачу, инстр. збија чем 

(не -ом), мн. збијачи, збијача 3.1.3.; 14.1.1. 
збијачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
збијен, -ена, -ено, одр. збијенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
збијено, прип. 14.6. 
збијеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зБИља и збиља, -ё ж, ген. мн. зБИља 

14.1.2.1.Ь. 

зБИља, прип. 14.6. 
зБИљан, -љна, -љно, одр. збиљнй, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
збиљност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зБИљски и збиљски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
збиљски и збиљски, прип. 14.6. 
збир, -а м, пок. збиру, мн. збйрови, збир6ва 

и збйрова 14.1.1.с. 

збиран, -рна, -рно, одр. збирнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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збрајати 

збирати, збирам, 3. n. мн. збирају, прип. сад. 

збирајући 14.5.1.1.(3). 
збирка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. збйрака и збир

кй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
збирчица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

према збирка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
зБИти се, збудем се, (догодити се) 

14.5.1.1.(1). 
зБИти, збйјём, импер. збиј, збијмо, збијте (са

бити) 14.5.1.1.(2). 
збјёг ијек. (ек. збёг), зБU)ега и зБU)ёга, мн. 

зБU)егови и зБU)ёгови, зБU)ёгова 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

збланути се, збланём се 14.5.1.1.(1). 
зблануто, прип. 14.6. 
збланутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зближавати (се), зближавам (се), прип. сад. 

зближавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
зближење, -а с, ген. мн. зближења 14.1.3. 
зближити (се), зближйм (се) 14.5.1.1.(4). 
због, предn. 

збогом, рчц. 8.1.2.2. 
збој, збоја м, инстр. -ем (не -ом), пок. збоју, мн. 

збојеви, збојёва 14.1.1.Ь.с. 

збор и збор, збора м, ВОК. зборе, пок. збору, 

мн. зборови, зборова 14.1.1.а.с. 

зборiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зб6рати, зборам 14.5.1.1.(3). 
зборити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зборни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
зборник, -а м, мн. зборнйци, зборнйка, збор-

нйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зб6рница и зборница, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

зб6рнички, -а, -о, ген. мн. -йх И зборнички, 

-а, -о, ген. МН. -их (према зб6рннца) и зборнйч

кй, -а, -о, ген. МН. -их, (према зборнйк) 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

зборовати, -у јем, прип. сад. зборујући 

14.5.1.1.(2). 
зборовоl)а, -е м, ген. мн. зборовоl)а 3.3.2.а.; 

12.1.3.; 14.1.l.a.c. 
зборски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
збрајатн, збрајам, прип. сад. збрајајући 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 



збратимити 

збратимити, -йм 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
збратимљавати (се), збратимљавам 

(се), прип. сад. збратимљавајући (се) 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

збратити, -йм 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
збрда-здола, прип. 8.1.2.2.; 12.2.1.а.; 14.6. 
збрзавати, збрзавам, прип. сад. збрзавајући 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
збрзати, -ам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
збринути, -нем 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
збрињавати, збрињавам, прип. сад. збри-

њавајући 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3) = збрињйва

ти, збрињујем, прип. сад. збрињујући 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

збрињйвати = збрињавати (В.) 

збрicати, -шем 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
збрка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. збрка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

збркан, -а, -о, одр. збрканй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
збркано, прип. 8.1.2.2.; 14.6. 
збрканост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
збi)Кати, збркам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
зброј, зброја м, инстр. -ем (не -ом), пок. зброју, 

мн. збројеви, збројева 8.1.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
збројати, збројйм и збројити, збројйм 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
збројовка, -е ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. збро

јовкй 1.2.2.; 11.1.2.(1); 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
збрчканост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
збрчкати, -ам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
збубати, збубам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
збубњати, -ам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
збунити (се), збунйм 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
збунљив, -а, -о, одр. збунљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх = збуњив, -а, -о, одр. збуњивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
збуњен, -а, -о, одр. збуњенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
збуњено, прнп. 8.1.2.2.; 14.6. 
збуњеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
збуњив = збунљив (В.) 

збуњйвати (се), збуњујем (се), прип. сад. збу

њујући (се) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

зверати 

збућкати, -ам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
званица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. званйца 

и званица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. званйца 

14.1.2.1.Ь. 

званичан, -чна, -чно, одр. званичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; .2.а.; 14.3. 
званичнiiк, -а м, ВОК. -йче, мн. званичнйци, 

званичнйкii, званичнйцима 3.1.2.; 11.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

званичница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.2.; 14.1.2.1. 
званичнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
званично, прип. 14.6. 
званичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
звање, -а с, ген. мн. звања 14.1.3. 
звати, зовем 14.5.1.1.(1). 
звезда ек. уп. ијек. звијезда 

звездан ек. уп. ијек. звјездан 

Звездана ек. уп. ијек. Звјездана 

звездар ек. уп. ијек. звјездар 

Звездара, -е ж, (део Београда) 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

звездара ек. уп. ијек. звјездара 

звездарница ек. уп. ијек. звјездарница 

звездарство ек. уп. ијек. звјездарство 

звездаст ек. уп. ијек. звјездаст 

звездастоплав ек. уп. ијек. звјездастоплав 

звездаш ек. уп. ијек. звјездаш 

звездица ек. уп. ијек. звјездица 

звездолик ек. уп. ијек. звјездолик 

звездочатац ек. уп. ијек. звјездочатац 

звек, -а м, мн. звёкови, звёкова 14.1.1.с. 

зве ка, -е ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. звека 

11.2.1.(1); 11.З.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
звекетати,звекећем, прип. сад. звекећући 

З.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
звекiiр, -ира м, инстр. -иром, мн. звекири, зве

кира 14.1.1.Ь.с. 

звекнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
звектати, звёкћем, прип. сад. звёкћући 

З.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
звер ек. уп. ијек. звијер 

звера в ек. уп. ијек. звјерав 

звераст ек. уп. ијек. звјераст 

зверати ек. уп. ијек. звјерати 
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ка 

зверињак ек. уп. ијек. звјерињак 

звериње ек. уп. ијек. звјериње 

зверињи ек. уп. ијек. звјерињи 

зверка и зверка ек. уп. ијек. звјерка и звјер-

зверкати ек. уп. ијек. звјеркати 

звернути ек. уп. ијек. звјернути 

зверски ек. уп. ијек. звјерски 

зверство ек. уп. ијек. звјерство 

звецкав, -а, -о, одр. звёцкавй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
звецкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
звецнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
Звечан, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
звечарка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 11.1.2.(1).; 

14.1.2.1.Ь. 

звечати, -чйм, ПРИЛ. сад. звечећи 14.5.1.1.(4). 
Звечевац, -евца м, инстр. 3вёчевцем (не -ом), 

МН. 3вёчевци, 3вёчеваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Звечево, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
звечка, -е ж, дат. -чки (не -ци), ген. МН. звёчiiка 

и звёчкй 3.1.2.; 6.2.2.Ь.; 1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
звНждав, -а, -о, одр. звйждавй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
звИждаљка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
звиждати, -дйм, ПРИЛ. сад. звиждећи 

14.5.1.1.(4). 
звиждiiч, -ача м, ВОК. звиждачу, инстр. зви

ждачем (не -ом), МН. звиждачи, звиждача 3.1.3.; 
14.1.1. 

звНждук, -а м, МН. звйждуци, звйждука, звй

ждуцима 11.2.1.(2); 14.l.l.С. 
звиждукати, звиждукам, звиждућем и р. не

уоб. звиждучем, (Клајн 2009: " .. . звuжgучем ... 
је фонетски правилније али неуобичајено).") 

3.2.2.а.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(2) и (3). 
звијезда ијек. (ек. звезда), -ё ж, ген. МН. звије

зда (ек. звезда) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
звiiјер ијек. (ек. звер), звйјери ж, инстр. зви

јери и звйјерју (ек. звёри и звёрју), МН. звйјери, 

звијерй (ек. звёри, зверй) и звU)ёрови, звU)ёро

ва 2.1.2.1.Ь.; 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
звијерац ијек. (ек. зверац), -рца, инстр. -рцем 

(не -ом), МН. звијерци, звйјерiiца (ек. зверци, звё

раца) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
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звјерати 

звiiркати, -ам, ПРИЛ. сад. звиркајући 

14.5.1.1.(3). 
звiiрнути, -нем и звирнути, звирнем 

14.5.1.1.(1). 
звјездан ијек. (ек. звездан), -а, -о, ОДр. звU)е

зданй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Звјездана ијек. (ек. Звезда на), -е ж 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.1.1.а; 14.1.2.1. 

звјездiiр ијек. (ек. звездар), -ара, инстр. -аром 

и -арем, МН. звU)ездари, звU)ездара 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.Ь.С. 

звјездара ијек. (ек. звездара), -е ж, ген. мн. 

звU)ёздара 2.1.2.; 2.2.2.; 4.1.2.1.Ь. 
звјездарница ијек. (ек. звездарница), -е ж, 

ген. МН. звU)ездарнйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
звјездарство ијек. (ек. звездарство),-а с, мн. 

звU)ездарства, звU)ездаРСТiiВii 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

звјездаст ијек. (ек. звездаст), -а, -о, ОДр. звU)ё

здасти, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

звјездастоплав ијек. (ек. звездастоплав), 

-а, -о, одр. звU)ёздаСТОПЛiiВЙ, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
звјездаш ијек. (ек.звездаш), -ашам, ВОК. звU)ёз

дашу, инстр. -ашом и -ашем, МН. звU)ездаши, 

звU)ездаша 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
звјездица ијек. (ек. звездица), -е ж, ген. МН. 

звU)ёздйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
звјездолик ијек. (ек. звездолик), -а, -о, одр. 

звU)ездоликй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а; 14.3. 

звјездочатац ијек. (ек. звездочатац), -чаца м, 

инстр. -чацем (не -ом), МН. звU)ездочаци, звU)ез

дочатаца, звU)ездочацима, (који чита суд

бину из звезда) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
14.1.1.Ь.С. 

звјерав ијек. (ек. зверав), -а, -о, одр. звU)ера

вй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а; 14.3. 
звјераст ијек. (ек. звераст), -а, -о, одр. звU)ё

растй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а; 
14.3. 

звјерати ијек. (ек. зверати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 



звјерињiк 

звјерињiк ијек. (ек. зверињiк), -а М, МН. звU)е

рињаци, звU)ерињака, звU)ерињацима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

звјерiiње ијек. (ек. 3Bepiiњe), -ас, ген. МН. звU)е

риња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
звјеРИЊii ијек. (ек. зверињii), -а, -е, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а; 14.3. 
звјерка ијек. (ек. зверка) и звјерка ијек. (ек. 

зверка), -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 
2.2.2.; 1I.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

звјеркати ијек. (ек. зверкати) -ам, прил. сад. 

звU)еркајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
звјернути ијек. (ек. звернути), -ем 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
3BjepcKii ијек. (ек. зверскii) -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а; 14.3. 
звјерство ијек. (ек. зверство), -а с, МН. -ства, 

-става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Зволе (хол. Zwolle), -еа м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь. 
звон и звон, -а м, ген. мн. звона 14.1.1.с. 

звонак, -нка, -нко, одр. звонки, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а; 14.3. 
звонiр, -ара м, вок. звонару и звонаре, инетр. 

-аом и -аем, мн. звонари, звонара 14.1.1.а. 

звонара, -е ж, ген. мн. звонара 14.1.2.1.Ь. 

звонйрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

звонiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 14.3. 
звонiрничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а; 

14.3. 
3BOHipCKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 14.3. 
звон8шце и звонашце, -а и -ета С, ген. мн. 

-аца 14.1.3. 
звонiiк, -ика м, мн. звоници, звоника, зво

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
звон ко, прил. 14.6. 
звон кост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
звоно, -а, мн. звона, звона 14.1.3. 
звон це, -а и -ета С, ген. мн. звонiiца, зб. 

звонцад, -ади, (дем. према звоно) 8.2.2.а.; 

14.1.3.с. 

звончаст, -а, -о, одр. звон части, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а; 14.3. 
звончиli и звончиli, -а м, инетр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -ића бот. 3.1.3.; 14.1.1.с. 
ЗворНiiК, -ика М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Згамбirи 

Зворнйчанин, -а м, мн. Зворничани, Звор

ничана, (становник Зворника) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
14.1.1.с. 

Зворничiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Зворника) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

зворнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а 

звр, узв. 

зврјати, -јим 14.5.1.1.(4). 
зврк, -а м, лок. зВ))ку, мн. звfжови, звfжова 

14.1.1.с. 

зврка, -е ж, дат. -ци, ген. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

зврндати, -ам, прил. сад. зврндајући 

14.5.1.1.(3). 
зврндов, -ова м, мн. зврндови, зврнд6ва 

14.1.1.с. 

зврцати, -ам, прил. сад. звfщајући 14.5.1.1.(3). 
зврцкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
зврцнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
звРчак, -ч ка м, мн. зврчци, зврчака, зврчци

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зврчiљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

звРчати, -чим, прил. сад. зврчёћи 14.5.1.1.(4). 
зврчка, -е ж, дат. -чки (не -ци), ген. МН. зврча

ка и зврчки 6.2.2.Ь.; 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

звук, -а м, лок. звуку, мн. звуци, звука, зву

цима и звукови, звукова, звуковима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

звучан, -чна, -ч но, одр. звучни, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а; 14.3. 
звучати, -им, прил. сад. звучећи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4) 
звучнiiк, -а м, мн. звучници, звучника, звуч

ницима 3.1.2.; 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
звучно, прил. 3.1.2.; 14.6. 
звучност и звучност, -ости ж, инетр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згlЩити, -йм 14.5.1.1.(4). 
згiђено, прил. 3.3.2.а.; 14.6. 
згiljеност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згibити, -йм 14.5.1.1.(4). 
Згамбirи (итал. Sgambati), -ија м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

333 



згipйште 

згipйште, -а с, геи. ми. згарйшта 14.1.3. 
юiсити, згасйм 14.5.1.1.(4). 
згJicиути, згаснем 14.5.1.1.(1). 
зглавак, зглавка м, ми. зглавци, зглавака, 

зглавцима, (зглоб) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
зглаве, прил. 14.6. 
зглавкасто, прил. 14.6. 
зглОб, зглОба м, ми. зглобови, зглОбова 

14.1.1.С. 

зглОбити, зглобйм 14.5.1.1.(4). 
зглОбйli, -ића м, иисТр. -ићем (не ом), ми. згло

бићи, зглобићii и зглобиli, -а м, иисТр. -ем (не 

-ом), ми. зглОбићи, зглобйћii, (дем. према зглоб) 

3.2.3.; 14.1.1.С. 
зглобљавати се, зглобљавам се, прил. сад. 

зглобљавајући се 14.5.1.1.(3) = зглобљивати 

се, зглобљујем се, прил. сад. зглОбљујући се 

14.5.1.1.(2). 
згнездити се ек. уп. ијек. згиијездити се. 

згнијездити се ијек. (ек. згнездити се), 

згнијездйм се (ек. згнездйм се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

згњавити, згњавйм 14.5.1.1.(4). 
згњецати, згњецам 14.5.1.1.(3). 
згњёченост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згњечити, згњечйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
згодитак, -тка м, ми. згодици, згодйтака, 

згодицима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
згодити, згодйм 14.5.1.1.(4). 
згомилавати (се), згомилiiвам (се), прил. сад. 

згомишiвајући (се) 14.5.1.1.(3). 
згомilлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
згонити, згонйм 14.5.1.1.(4). 
згорёга, прил.12.1.; 14.6. 
зготовити, -йм 14.5.1.1.(4). 
зготовљавати, зготовљiiвам, прил. сад. зго

товљавајући 14.5.1.1.(3). 
згражавати се, згражiiвам се, прил. сад. згра

жавајући се = згражати се, згражам се, прил. 

сад. згражајући се 14.5.1.1.(3). 
згражати се = згражавати се (в.) 

згрiнутост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згi)бљеност, -ости ж, иистр.-ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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згулити 

згребати = згрепсти, згребем 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

згревати (се) ек. уп. ијек. згријевати (се) 

згрёјати ек. уп. ијек. згрйјати 

згрепсти = згребати (в.) 
згрешење, -а с, геи. ми. згрешења ек. и ијек. 

14.1.3. 
згрешити ек. уп. ијек. згријешити 

згризати, згрйзам, ПРИЛ. сад. згризајући 

14.5.1.1.(3). 
згријати ијек. (ек. згрёјати), згријем (ек. згрё

јем) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
згријевати (се) ијек. (ек. згревати (се», згри

јевам (ек. згревам), прил. сад. згријевајући (ек. 

згревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
згријешити ијек. (ек. згрешити), згријешйм 

(ек. згрешйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
згрйсти, згризем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
згриути, згрнём 14.5.1.1.(1). 
згрозити се, згрозйм се 14.5.1.1.(4). 
згромити и згромити, згромйм 14.5.1.1.(4). 
згртати (се), згрћем, прил. сад. згрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
згрувати, згрувам, = р. згрухати, згрухам 

4.3.3.; 14.5.1.1.(3). 
згрудавати се, згрудавам се, ПРИЛ. сад. згру-

давајући се 14.5.1.1.(3). 
згрудати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
згрудвати, -ам 14.5.1.1.(3). 
згруписати (се), -ишём (се) 14.5.1.1.(2). 
згрухати р. = згрувати (в.). 
згрушавати се, згрушавам се, ПРИЛ. сад. 

згрушавајући се 14.5.1.1.(3). 
згрушак, -шка м, ми. згрушци, згрушака, 

згрушцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
згрушаиост, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згрушати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
згрушљив, -а, -о, ОДр. згрушљивй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 4.2.а; 14.3. 
згрушљивост, -ости Ж, иНСТр. -ости И -ошhу 

14.1.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згрченост, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згрчити, згрчйм 14.5.1.1.(4). 
згУжвати, -ам 14.5.1.1.(3). 
згулити, згулйм 14.5.1.1.(4). 



згуљивати 

згуљивати, згуљујем 14.5.1.1.(2). 
згурен, -а, -о, одр. згуренй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а; 14.3. 
згурено, прил. 14.6. 
згурити, -йм 14.5.1.1.(4). 
згуснутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
згуснуliе, -а с, ген. мн. згуснућii 14.1.3. 
згустити (се), згустйм 14.5.1.1.(4). 
згушњавати (се), згушњiiвiiм (се), прил. сад. 

згушњавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
згушliивати, згушћујем, прил. сад. згушћу-

јући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
здебљати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
здела ек. уп. ијек. здјела 

зделiр ек. уп. ијек. здјелiр 

зделаст ек. уп. ијек. здјеласт 

зделетина ек. уп. ијек. здјелетина 

зделица ек. уп. ијек. здјелица 

здељати ек. уп. ијек. здјељати 

зденац, -нца м, инстр. зденцем (не -ом), мн. 

зденци, здёнiiцii, зденцима 6.2.1.; 14.1.1. 
зденути ек. уп. ијек. здјенути 

здерати, здёрем 14.5.1.1.(1). 
здеротина, -е ж, ген. мн. здеротйнii 

14.1.2.1.Ь. 

здесна, прил. 12.1.; 14.6. 
здесна-слева ек. уп. ијек. здесна-слйјева 

здесна-слйјева ијек. (ек. здесна-слева), прил. 

2.1.1.; 2.2.1.; 12.2.; 14.6. 
здймити, -йм 14.5.1.1.(4). 
здйпити, -йм 14.5.1.1.(4). 
здјела ијек. (ек. здела) -е ж, ген. мн. здU)ёлii 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
здјелар ијек. (ек. зделар), -а м, вок. -у И -е, ин

стр. -ом И -ем, мн. здU)ёлiiри, здU)ёлiiрii 2.1.2.; 
1.1.1.; 14.1.1.а. 

здјеласт ијек. (ек. зделаст), -а, -о, одр. здU)ё

ластй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а; 
14.3. 

здјелетина ијек. (ек. зделетина), -е Ж, ген. 

мн. зд(ј)елетйнii, (ауг. према здела) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

здјмнца ијек. (ек. здмица), -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. здU)ёлйцii, (дем. према здела) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1. 

зебраст 

здјељати ијек. (ек. здељати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

здјенути ијек. (ек. зденути), -нем 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1) 

14.5.1.1.(1). 
здравиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. здра

вйћii бот. 3.2.3.; 14.1.1.с. 
здрави ца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1. 
здравица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. здравйцii, 

(здрава земља) 14.1.2.1. 
Здравко и Здравко, -а м, вок. Здравко 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

здрављiк, -а м, мн. здрављiiци, здрављiiкii, 

здрављiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
здравље, -а с 14.1.3. 
здраво, прил. 14.6. 
здраво, узв. 

Здравомарија, -е ж рел. 1.2.1.1ј.; 5.1.5.; 12.1.; 
14.1.2.1. 

здраворазумскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а; 

14.3. 
здравствен, -а, -о, одр. здравственй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а; 14.3. 
здравство, -а с 4.1.3. 
здрвенити се, -нйм се 14.5.1.1.(4). 
здрмати, -ам 14.5.1.1.(3). 
здробити, здрОбйм 14.5.1.1.(4). 
здруживати, здружујем, прил. сад. здружу-

јући 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
здружити, здр:Ужйм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
здувати, здувiiм 14.5.1.1.(3) и здушем 

14.5.1.1.(2). 
здушан, -ш на, -шно, одр. здушнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а; 14.3. 
здушно, прил. 14.6. 
здушност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зеба и зеба, -ё ж, ген. мн. зебii и зёбii 

14.1.2.1.Ь. 

зебљив, -а, -о, одр. зебљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а; 14.3. 
зебра, -е ж, ген. мн. зёбрй и зёбiiрii, зоол. 

6.2.2.Ь.; 4.1.2.1.Ь. 

зебраст, -а, -о, одр. зёбрастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а; 14.3. 
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зёбу 

зёбу, зёбуа м, мн. зёбуи, зёбуа, зооп. 5.2.2.; 
14.1.1.с. 

зев ек. уп. ијек. зiiјев 

зевалица ек. уп. ијек. зијевалица 

зевало ек. уп. ијек. зијевало 

зевiљка ек. уп. ијек. зијевiљка 

зевати ек. уп. ијек. зијевати 

зевiч ек. уп. ијек. зјевiч 

зёвкати ек. уп. ијек. зјёвкати 

зевнути ек. уп. ијек. зијевнути 

Зёвс, -а м 1.2.1.1.f.; 15.1.2.; 14.1.1. 
Зёвсов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зёвсовски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зеiпин не него зејтин (В.) 

зејтин (не зевтин), -а м, мн. зејтини, зејтина, 

(тур. маслиново уље, уље уопште) 14.1.1.с. 

зејтинаст, -а, -о, одр. зёјтинасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а; 14.3. 
зејтињав, -а, -о, одр. зејтињави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а; 14.3. 
зсјтинити, -им, прип. сад. зејтинећи 

14.5.1.1.(4). 
зека, -е = зеко, -е м, дат. зеки, ак. зеку вок. зё

ко, инстр. зеком, мн. зеке, зека и зско, -а м, дат. 

зеку, ак. зека, вок. зёко, инстр. зеком, мн. зеке, 

зека, (хипок. према зец) 14.1.1.g. 
зекан, -а м, мн. зекани, зёкана, (према зе

ко) 14.1.1.с. 

зёкiн, -а м, мн. зёкани, зёкана (коњ зелене 

боје) 14.1.1.с. 

Зёкiн, -а м, (име коња) 1.2.1.1.е.; 14.1.1. 
зёкаст, -а, -о, одр. зёкасти, -а, -о, ген. мн. -их, 

(зеленкастосив) 4.2.а; 14.3. 
зскин, -а, -о, ген. мн. -их, (према зска, -е и 

зско, -е) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зско = зска (В.) 
зеков, -а, -о, ген. мн. -их, (према зеко, -а м) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
зеКОЊ8, -ё м, ген. мн. зекоња, (зекаст, зелен

каст во, зечије боје) 14.1.2.1.Ь. 

зекуља, -ё ж, ген. мн. зёкуља, (зекаста, зелен

каста крава, зечије боје) 14.1.2.1.Ь. 

зелембili (не зеленбili), -аћа, ВОК. зёлемба

ћу, инстр. -ем (не -ом), мн. зелембаћи, зелембаћа 

3.2.3.; 8.2.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
зелембаliев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зелi!н, -ени ж 14.1.2.2. 
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зелењети 

зелен, -ена, -ено, одр. зелени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а; 14.3. 
зеленак, -н ка м, мн. зеленци, зелёнака, зе

ленцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зеленiш, -аша м, вок. зёленашу, инстр. -ашом 

и -ашем, мн. зеленаши, зеленаша 14.1.1.а.Ь. 

зеленашити, зеленашим 14.5.1.1.(4). 
зеленашица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

зеленашичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а; 
14.3. 

зеленiшки, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а; 14.3. 
зеленаштво, -а с, мн. зеленаштва, зеленаш

тава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
зеленбili не него зелембili (В.) 

Зеленгiј, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

зеленгаliа, -е ж, ген. мн. зеленгаћа бот. 

14.1.2.1.Ь. 

зеленети ек. уп. ијек. зелењети 

Зелени континент, Зеленог(а) континента м, 

(Јужна Америка) 1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
зеленик, -ика м, мн. зеленици, зеленика, зе-

леницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зелени ка, -ё ж, ген. мн. зеленйка 14.1.2.1.Ь. 

зеленило, -а с, ген. мн. зеленйла 14.1.3. 
зеленити, -им, (учинити зеленим) 2.1.5.7.; 

2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
зеленити (се), -им, (бити зелен) 2.2.6.; 

14.5.1.1.(4). 
зелениш, -иша м, инстр. -ишом И -ишем, мн. 

зелениши, зелениша, (зеленило) 14.1.1.Ь.с. 

зеленкаст и зеленкаст, -а, -о, одр. зелен ка

сти и зеленкасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 14.3. 
зеленкастоплiв, -а, -о, одр. зеленкастоплави, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 12.1.3.; 14.3. 
зеленкастосив, -а, -о, одр. зеленкастосйвй, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 12.1.3.; 14.3. 
Зеленко, -8 с, (име коња) 1.2.l.1.e.; 14.1.1. 

зеленко и зеЛi!НКО, -а с, (зеленкастосив коњ) 

14.1.3. 
зеленоок, -а, -о, одр. зелен60ки, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 10.1.1.(2); 12.1.3.; 14.3. 
зелi!ње, -а с, ген. мн. зелења, (зеленило, зеле

не гранчице) 14.1.3. 
зелењети ијек. (ек. зеленети), зеленйм, прид. 

рад. зеленио, зелењела, зелењело (ек. зеленео, 



зеља 

зеленела, зеленело) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

зеља, -ё = зељо, -ё м, дат. зељи, ак. зељу, вок. 

зељо, инстр. зељом и зељо, -а м, дат. зељу, ак. 

зеља, ВОК. зёљо, инстр. зељом, (пас зекасте дла

ке) 14.1.1.g. 
Зеља, -ё = Зељо, -ё м, дат. Зељи, ак. Зељу, ВОК. 

Зељо, инстр. Зељом и зељо, -а м, дат. Зељу, ак. Зе

ља, ВОК. Зёљо, инстр. Зељом, (име пса) 1.2.1.1.е.; 

14.1.1.g. 
зеља и зеља, -ё ж, ген. МН. зёља, (крава зелен

касте длаке) 14.1.2.1.Ь. 

зељаник, -нка м, МН. зељаннци, зељаннка, 

зељаннцима 11.2.1.(1); 14.1.1.С. 
зељаст, -а, -о, одр. зељастй, -а, -о, ген. МН. 

-их 14.3.; 4.2.а. 
зељо = зеља (в.) 
Земаљац, -љца м, инстр. -ем (не -ом), МН. Зе

маљци, Земiiљаца = Земљаннн, -а м, МН. Зе

мљани, Зёмљана, Земљанима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

земаљски, -а, -о, ген. мн. -их 14.3.; 4.2.а. 
Земаљски музёј, Земаљског(а) музеја м 

1.2.1.1.т.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
Земља излазеliёг сунца, ж, (Јапан) 

1.2.1.2.2.Ь.; 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Земља хИљаду језера, ж, (Финска) 1.2.1.2.2.Ь.; 

1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Земља, -ё ж, (планета) 1.2.1.1.g.; 14.1.2.1. 
земља, -ё ж, ак. зёмљу, ВОК. зёмљо, МН. зёмље, 

земаља, (тло, материја) 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.а.С. 

земља в, -а, -о, ОДр. зёмљавй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
земљак, -ака м, ВОК. зёмљаче, мн. земља

ци, земљака, земљацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

земљакнња, -ё ж, ген. МН. земљакйња 

14.1.2.1.Ь. 

земљан, -а, -о, одр. зёмљанй и земљанй, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
земљарина, -ё ж, ген. мн. земљарина 

14.1.2.1.Ь. 

земљаст и земљаст, -а, -о, одр. зёмљасти и 

земљасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
земљен, -а, -о, одр. зёмљени и земљени, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Земљин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

земник 

земљйшнй и земљйшнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
земљйште и земљйште, -а С, ген. мн. зёмљй

шта 14.1.3. 
земљовласнйк, -а м, вок. -йче, мн. земљо

власници, земљовласника, земљовласнйцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.с. 
земљовласница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
земљовласнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
земљоп6сед ек. уп. ијек. земљоп6сјед 

земљоп6седнйк ек. уп. ијек. земљоп6сјед

нйк 

земљоп6седница ек. уп. ијек. земљоп6сјед

ннца 

земљоп6седнйчкй ек. уп. ијек. земљоп6сјед

нйчкй 

земљоп6сјед ијек. (ек. земљоп6сед), -а м, МН. 

земљоп6сU)еди, земљоп6сU)ёда 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.С. 

земљоп6седнйк ијек. (ек. земљоп6седнйк),-а 

м, ВОК. -иче, МН. -сU)едници, -сU)едника, -сШед

ницима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

земљоп6сједница ијек. (ек. земљоп6седни

ца), -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

земљопосједнйчкй ијек. (ек. земљоп6сед

нйчкй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

земљораднйк, -а м, ВОК. -йче, МН. земљо

радници, земљорадника, земљорадницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 
земљорадница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

МН. -ица 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
земљораднйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
земљорадња, -ё ж 12.1.3.; 14.1.2.1. 
земљотрес, -а м, МН. зёмљотрёси, зёмљотрё

са 12.1.3.; 14.1.1.С. 
земљоуз, -а м, МН. зёмљоузи, зёмљоуза и 

земљоуз, -а м, мн. земљоузи, земљоуза 12.1.3.; 
14.1.1.С. 

земнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
земнйк, -а м, ВОК. -и че, мн. зёмници, зёмника, 

зёмницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
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Земунац 

Земунац, -нца М, инстр. Земунцем (не -ом), 

мн. Земунци, Земунаца, Земунцима 1.2.1.1.d.; 
14.1.1. 

земуница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

земуничар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. земуничари, земуничара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Земун ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
земунски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зеиа ек. уп. ијек. зјена 

зенiiт, -ита М, 14.1.1. 
зенитИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
Зеница, -ё ж, инстр. -ом, 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
зени ца ек. уп. ијек. зјеница 

Зеннчiiк = Зеничанин (В.) 
Зеничанин, -а М, мн. Зёничани, Зёничiiна = 

Зеннчак, -ака М, мн. Зеничаци, Зеничака, Зени

чацима 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Зеничiнка, -ё ж, дат. - (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
зеничкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

зепсти и зепсти, зебём, прип. сад. зебући 

14.5.1.1.(1) 
зет, -а М, мн. зетови, зетова 14.1.1.с. 

зетовскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
зетскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Зеliанин, -а, мн. Зёћiiни, Зёћiiна, (становник 

Зете) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.с. 
Зеliiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки, (становни

ца Зете) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
зец, -а м, ВОК. зече, ннстр. зецом, мн. зёчеви, 

зёчёва 300П. l1.1.1.а.(1); 14.1.1.с. 

зечац, -чца М, инстр. -ем (не -ом), мн. зечци, 

зечаца, бот. 6.2.1.; 3.1.2.; 14.1.1. 
зечевина = зечетина (В.) 

зечетина = зечевина, -ё ж 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
зёч(и)јii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
зечина, -ё ж, ген. мн. зёчина, (ауг. од зец) 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
зечињiк, -а М, мн. зечињаци, зечињака, зе

чињацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
зечиli, -а м, 80К. -у, ннстр. -ем (не -ом), мн. зе

чићи, зечића и зечiili, -ића м, мн. зечићи, зечи

ћа, (дем. према зец) 3.1.3.; 14.1.1.а.с. 

338 

зимовати 

зечица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. зёчи

ца 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
зечкаст, -а, -о, одр. зёчкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
зиб, -а М, мн. зибови, зибова 14.1.1.c. 
зибнути, -нём 14.5.1.1.(1) 
зивкати, -ам, прип. сад. зивкајући 14.5.1.1.(3) 
зид, -а М, пок. зИду, мн. зидови, зидова 

14.1.1.с. 

задар, -ара М, 80К. зидару и зидаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. зидари, зидара 14.1.1.а. 

зидарев = зидаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
зидаров = зидарев (В.) 
зндiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
зидарство, -а с 14.1.3. 
зидати, зИдам, прип. сад. зИдајући 14.5.1.1.(3) 
задина, -ё ж, ген. мн. зидина 14.1.2.1.Ь. 

зиднii и зиднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Зија = Зијо, -ё М, дат. Зији, ак. Зију, ВОК. Зијо, 

инстр. Зијом И Зијо, -а М, дат. Зију, ак. Зија, ВОК. 

Зијо, ннстр. Зијом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
зијанити, зијаним 5.1.5.; 14.5.1.1.(4) 
зијев, ијек. (ек. зев), -а М, пок. зијеву (ек. зе

ву), мн. зU)ёвови, зU)ёвова 2.1.1.; 2.2.1.; 2.1.2.1.Ь;; 
14.1.1.с. 

зијевалица ијек. (ек. зевалица), -ё ж, ген. мн. 

-ица 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
зијевало нјек. (ек. зевало), -а с, ген. мн. -ала 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
зијеваљка ијек. (ек. зеваљка), -ё ж, дат. -ци 

(за неживо) и -ки (за живо), ген. мн. -ки 2.1.1.; 
2.2.1.; 11.2.1.(1); 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

зијевати ијек. (ек. зевати), зијевам (ек. зе

вам), прип. сад. зијевајући (ек. зевајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3) 

зијевнути ијек. (ек. зевнути), зијевнём (ек. 

зёвнём) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
зими, прип. 14.6. 
зимњача и знмњача, -ё ж, ген. мн. -ача, (агр. 

зимскајабука, крушка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
зимовалiiште, -а с, ген. мн. зимовалйшта 

14.1.3. 
зимовати, зимујём, прип. сад. зимујући 

14.5.1.1.(2) 



зимогрitжљив 

зимогрitжљив, -а, -о, одр. зимогрижљивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.3. 
зilмоморан, -рна, -рно, одр. зимоморни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
зимоморност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
зимскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
зимус, прил. 14.6. 
занути, -нем, 14.5.1.1.(1) 
зихерица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. зихерйца 

14.1.2.1.Ь. 

зјiле, зјала ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

зјапити, -йм, прил. сад. зјапећи 14.5.1.1.(4) 
зјевiiч ијек. (ек. зевiiч), -ача м, вок. зU)ёвачу, 

иистр. зU)евачем (не -ом), мн. зU)евачи, зU)евача 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
зјёвкати ијек. (ек. зёвкати), зU)ёвкам, прил. 

сад. зU)ёвкајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) 
зјёна ијек. (ек. зёна), -е ж, ген. мн. зU)ена 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
зјёница ијек. (ек. зёница), -е ж, ген. мн. зU)ё

нйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
златан, -тна, -тно, одр. златнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
златiiр, -ара м, вок. златару и златаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. златари, златара 14.1.1.а.Ь. 

златара, -е ж, ген. мн. златара 14.1.2.1.Ь. 

златарев = златаров, -а, -о, ген. мн. -их 14.3.; 
4.2.а. 

златiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
златаров = златарев (в.) 

златiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
злiПаст, -а, -о, одр. златастй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Златибор, -а м 1.2.I.I.Ь.; 14.1.1. 
Златиб6рац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн.Златиб6рци,ЗлатИбораца,Златиб6рцима 

1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Златиборка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
златиборскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

златити, златйм, прил. сад. златећи 

14.5.1.1.(4) 
Злirка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 

златоуст 

злiПка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(златна или позлаћена мала пушка; зоол. куна) 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

ЗлiПкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
злiПнйк и златнйк, -и ка м, мн. -йци, -йка, 

-йцима и и златнйк, -нка м, мн. златннци, злат

ннка, златннцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
златножут, -а, -о, одр. златножутй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
злато, -а с, 14.1.3. 
злiПовез, -а м, мн. златовёзи, златовёзii 

12.1.3.; 14.1.1.С. 
златоглав, -а, -о, одр. златоглавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златозуб, -а, -о, одр. златозубй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
злато кос, -а, -о, одр. златокосй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златокрил, -а, -о, одр. златокрилй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златолик, -а, -о, одр. златоликй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златољубац, -пца м, инстр. златољупцем (не 

-ом), мн. златољупци, златољубаца, златољуп

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
златоносан, -а, -о, одр. златоноснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златОок, -а, -о, одр. златОокй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златопер, -а, -о, одр. златоперй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златоперац, -ёрца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

златопёрци, златопераца, зоол. 12.1.3.; 14.1.1. 
златоперка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

зоол. 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
златопернй, -а, -о, одр. златопернй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
злirорез, -а м, мн. златорези, златореза 

12.1.3.; 14.1.1.С. 

златорог, -а, -о, одр. златорогй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

златорун, -а, -о, одр. златорунй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
златоуст, -а, -о, одр. златоустй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
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злiliан 

злiliан и злаliан, -а, -о, одр. злаћанй и зшi

ћанй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

злiliен, -а, -о, одр. злаћенй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
зл8Jiёње, -а с, ген. мн. зшiћёња 3.2.2.а.; 

14.1.3. 

зликовац, -овца м, вок. -овче, инсТр. зликов

цем (не -ом), мн. зликовци, зликоваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1. 

зликовачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

зликовачкн, прип. 3.1.3.; 14.6. 

зликовчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
зло, прнп., комп. горё 14.6. 
зло, -а с, ген. мн. зала 6.2.2.а.; 14.1.3. 

злоба, -ё ж, ген. мн. злоба 14.1.2.1.Ь. 

злОбан, -бна, -бно, одр. злобнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

злОбнiiк, -а М, вок. -йче, мн. злобници, 

злобника, злобнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 

14.1.1.а.С. 

злОбннца, -ё ж, вок. -е, инсТр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

злОбно, прип. 14.6. 
злобност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

зловоља, -ё ж, ген. мн. зловоља 14.1.2.1.Ь. 

зловiiљан, -љна, -љно, одр. зловољнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

зловољно, прип. 12.1.3.; 14.6. 
злов6љност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 

злогласан, -а, -о, одр. злогласнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
злогласнйк, -а м, вок. -йче, мн. злогласнй

ЦИ, злогласнйка, злогласнйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 
злогласност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
злодело ек. уп. ијек. злодјело 

злодјело ијек. (ек. злодело), -а с, ген. МН. 

злодU)ёла 2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.3.; 14.1.3. 
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злОсреliан 

злодух, -а м, ВОК. -ше, МН. злодуси, злоду

ха, злодусима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 

14.1.1.а.С. 

зло намера ек. уп. ијек. злонамјера 

злонамеран ек. уп. ијек. злонамјеран 

злонамернiiк ек. уп. ијек. злонамјернйк 

злонамерно ек. уп. ијек. злонамјерно 

злонамерност ек. уп. ијек. злонамјерност 

злонамјера ијек. (ек. злонамера), -ё ж, ген. 

МН. ЗЛОЮlмU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.3.4.; 12.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

злонамјеран ијек. (ек. злонамеран) -рна, 

-рно, одр. ЗЛОЮlмU)ернй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 

2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

злонамјернiiк ијек. (ек. злонамернйк), -а м, 

ВОК. -йче, МН. ЗЛОЮlмU)ернйци, злоюiмU)ерни

ка, злонамU)ернйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

злонамјерно ијек. (ек. злонамерно), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.3.; 14.6. 

злонамјерност ијек. (ек. злонамерност), 

-ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 

злопiмтнло, -ас, ген. МН. злопамтйла 12.1.3.; 

14.1.3. 
злопiмтити, -йм, прип. сад. злопамтёћи 

12.1.3.; 14.5.1.1.(4). 

злОслутнiiк, -а м, ВОК. -йче, мн. злОслутнй

ци, злОслутнйка, злОслутнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

злОслутнйчкii, -а, -о, одр. злОслутничкй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

злОСлутно, прип. 12.1.3.; 14.6. 

злОслутност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
злОсретан = злОсреliан (В.) 

злЬсретнiiк = злЬсреliнйк (В.) 

злЬсретннца = злЬсреliннца (в.) 

злОсретно = злОсреliно (в.) 

злОсреliан, -ћна, -ћно, одр. злОсрећнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх = злilcретан, -ћна, -ћно, одр. зло

сретнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 6.2.3.; 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 



злОсрећнйк 

злОсрећнйк = злОсретнйк, -а М, ВОК. -иче, МН. 

-ици, -ика, -ицима 3.2.2.а.; 1I.I.I.a.(l); 11.2.1.(2); 
12.1.3.; 14.1.1.а.с. 

злОсрећница = злОсретница, -е ж, ВОК. -е, ин

стр. -ом, ген. МН. -и ца 3.2.2.а.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

злОсрећно = злОсретно, прил. 3.2.2.а.; 14.6. 

злОСтављати, -ам, прил. сад. зл6стављајући 

14.5.1.1.(3). 
злотвор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, МН. 

злотвори, злотвора 14.1.I.а. 

злотворски, -а, -о, одр. злотворскй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

зл6ћа = зл6ћо, -е дат. зл6ћи, ак. зл6ћу, ВОК. 

злоћо, инстр. зл6ћом и злоћо, -а М, дат. зл6ћу, ак. 

зл6ћа, ВОК. злОћо, инстр. зл6ћом 3.2.1.; 14.1.1.g. 

зл6ћин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према зл6ћа и 

зл6liо, -е) 3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

зл6liо = зл6ћа (В.) 

зл6ћов, -а, -о, ген. мн. -их, (према зл6ћо, -а) 

3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

злоћуд, -а, -о, одр. злоћудй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.2.1.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

злоћудан, -дна, -дно, одр. злоћуднй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

злоћуднiiк, -а М, ВОК. -иче, мн. злоћуднйци, 

злоћудника, злоћуднйцима 3.2.1.; ll.l.l.a.(l); 

11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.с. 

злоћудност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
злоћудо, прил. 12.1.3.; 14.6. 

злоупотреба, -е ж, ген. мн. злоупотреба ек. И 

ијек. 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
злоупотребити ек. уп. ијек. злоупотријеби

ти 

злоупотребљавати, злоупотребљавам, прил. 

сад. злоупотребљавајући = злоупотребљивати, 

злоупотребљујем, прил. сад. злоупотребљујући 

ек. И ијек. 14.5.1.1.(2) 

злоупотребљив, -а, -о, одр. злоупотребљи

вй, -а, -о, ген. мн. -йх ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
злоупотребљивати = злоупотребљавати 

(В.) 

злоупотребљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу ек. И ијек. 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

змајевит 

злоупотријебити ијек. (ек. злоупотребити) 

злоупотријебйм (ек. злоупотребйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4) 

злочест, -а, -о, одр. злочестй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

злочесто, прил. 14.6. 
злочестоћа, -е ж, ген. мн. злочест6ћа 

14.1.2.1.Ь. 

злочин, -а М, мн. злочини, злочйна 14.1.1.с. 

злочинац, -нца М, инстр. злочинцем (не -ом), 

мн. злочинци, злочинаца и злочинац, -инца М, 

инстр. злочинцем (не -ом), мн. злочйнци, злочи

наца 6.2.1.; 14.1.1. 
злочиначкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
злочиначки, прил. 14.6.; 3.1.1. 

злочiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. зло

чинiiка и злочинкй 6.2.2.Ь.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
злочiiнскй и злочiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
злочинство, -а с, мн. злочинства, злочйн

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 

злурад, -а, -о, одр. злурадй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 

злураднiiк, -а М, ВОК. -йче, мн. злураднйци, 

злураднйка, злураднйцима 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

злурадо, прил. 14.6. 
злурадост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
змај, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. змајеви, зма

јева 14.1.1.с.Ь. 

Змај-Ј6ва, Змај-ЈОве М, дат. Змај-Ј6ви и Змај 

Јова, Змаја Ј6вё, Змају 16ви, (Клајн 2009: "Змај 
Јова, Змај-Јове, Змај-Јови итд. (цртица необаве

зна); Јован Јовановић Змај (увек без цртице).") 

1.2.1.1.а; 12.2.; 14.1.1. 
Змај Ј6вина и Змај-Ј6вина (улица) 1.2.1.I.h.; 

12.2. 
змајев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
змајевац, -ёвца М, вок. -евче, инстр. -евцем (не 

-ом), мн. змајевци, змајеваца 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

змајевит, -а, -о, одр. змајевити, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
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змајевски 

змајевски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
змајолик, -а, -о, одр. змај6лики, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

змија, -ё ж, ВОК. змијо, мн. змије, змија, зми

јама зооп. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
змијинскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 

змitjињак, -а м, мн. змијињаци, змијињака, 

змијињацима 5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
змијињii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
змијоглав, -а, -о, одр. змиј6глави, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
змијоглавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g; 11.2.1.(1) 
змијолик, -а, -о, одр. змиј6лики, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
змијолико, прип. 5.1.5.; 14.6. 
змијскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
змијски, прип. 5.1.3.; 14.6. 
змијугати (се), -ам (се), прип. сад. змиј)тају

ћи (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
знак, -а м, пок. знаку, мн. р. знаци, знака, зна

цима и знакови, знакова 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
знаковнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
зналац, -а и зналца м, ВОК. зналче и зналче, 

мн. зналци и зналци, зналаца и зналац, -лца м, 

ВОК. зналче, мн. зналци, зналаца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
зналачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
зналачки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
знаменит, -а, -о, одр. зюiменити, -а, -о, ген. 

мн. -их И знаменит, -а, -о, одр. знаменити, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
знаменито и знаменито, прип. 14.6. 
знаменитост и знаменитост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
знамl!ње, -а с, ген. мн. знамёња 14.1.3. 
знан, -а, -о, одр. знани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
знанац, -нца м, ВОК. знанче, инстр. знанцем 

(не -ом), мн. знанци, знанаца 6.2.1.; 14.1.1. 
знање, -а с, ген. мн. знања 14.1.3. 
знirан, -тна, -тно, одр. знатни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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зоолошкii 

знirи, знам, прип. сад. знајући 14.5.1.1.(3) и 
зюiдём, прип. сад. зн8дући 14.5.1.1.(1) 

знатижеља и знатИжеља, -ё ж, ген. мн. -ёља 

14.1.2.1.Ь. 

знатижi!љан и знirИЖi!љан, -љна, -љно, одр. 

знатижељни и знатижељни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

знатижi!љнiiк и знirижёљнiiк, -а м, ВОК. зна

тижёљниче, мн. -ици, -ика, -ицима lI.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

знатижi!љно и знirИЖi!ЉНО, прип. 14.6. 
знатижељност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

знirно, прип. 14.6. 
знirност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
значај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. зна

чаји, значаја и р. значајеви, значајёва 3.1.1.; 

14.1.1.Ь.С. 

значајан, -јна, -јно, одр. значајни, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
значајно, прип. 3.1.1.; 14.6. 
знiчајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
значи, рчц. 3.1.1. 
значити, значим, 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

значка, -ё ж, дат. -чки (не -ци), ген. мн. знача

ка и значки 3.1.1.; 6.2.2.Ь.; 1I.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

зовнути, зовнём 14.5.1.1.(1) 
зограф, -а м, мн. з6графи, зографа, (грч. сли

кар икона, иконописац) 14.1.1.С. 

зографскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
зодијачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 

зОо-врт, З00-врта м, мн. З00-ВРТОВИ, З00-ВР

това 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

зоогеографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 10.1.1.(2); 14.1.2.1. 
зоолог, -а м, мн. з06лози, з06лога, з06лозима, 

ВОК. -ложе 10.1.1.(2); lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
зоологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

10.1.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
зоолошкй (не зОолошкii), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 10.1.1.(2); 14.3. 



зооморфан 

зооморфан, -фна, -фно, одр. зооморфни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.1.1.(2); 14.3. 

Зорица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом 14.1.2.1. 

Зорицин не него Зоричин (в.) 

Зоричин (не Зорицин), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 1.2.2.1. 

Збрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), вок. Збрка и Збр-

ко 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

Збркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 1.2.2.1. 

зором, прип. 14.6. 

зрак, -а м, мн. зраци, зрiка, зрацима 11.1.1.(2); 

14.1.1.С. 

зрачак, -чка м, зрачци, зрiiчака, зрачцима 

6.2.1.; 10.1.1.(2); 11.1.2.с.; 14.1.1.С. 
зревати ек. уп. ијек. зријевати 

зрелiша, -ё ж, ген. мн. зрелина 14.1.2.1.Ь. 

зрело, прип. 14.6. 
зрелост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Зрењанин, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 

зрење, -а с, ген. МН. зрења ек. и ијек. 14.1.3. 
зрёти, зрем, зреш, 3. n. МН. зру, прид. рад. зрёо, 

зрёла (ек. и ијек.) и зрим, зриш, 3. N. МН. зру; ПРИД. 

рад. зрно, зрёла, (само ијек.) 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(1); 

14.5.1.1.(4). 
зријевати ијек. (ек. зревати), зрнјевам (ек. 

зревам), прип. сад. зријевајући (ек. зревајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
зрикав, -а, -о, ОДр. зрнкави, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
зрикавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. зрикав

цем (не -ом), МН. зрикавци, зрикаваца и зри

кавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. зрикавцем (не 

-ом), ген. МН. зрнкiiвiiца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
зрикаво, прип. 14.6. 
зрикавост, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Зринка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Зринкин, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
зРнаст,-а,-о,одр.зрнастИ,-а,-О,ген.мн.-Их 

4.2.а.; 14.3. 
зрнат, -а, -о, ОДр. зрнати, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 

зујав 

зрнашце, -а и -ета с, зб. МН. зрнашцад, зрна

шцiiди = зрнце, -а и -ета с, зб. МН. з(>нцад, зрн

цiiди, (дем. и ХИПОК. од зрно) 14.1.3.С. 

зрнt!вље, -а с 14.1.3. 
зрно, -а с, ген. мн. зрна 14.1.3. 
зрновит, -а, -о, ОДр. зрновити, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 

зрнце = зрнашце (в.) 

зуб, -а м, МН. зуби, зуба, анат. 14.1.1.С 

зубак, зупка м, МН. зупци, зубака, зупцима 

8.1.2.1.; 11.1.1.(2); 14.1.1.С. 

зубар, -ара м, ВОК. зубару и зубаре, инстр. 

-аром и -арем, МН. зубари, зубара 14.1.1.а. 

зубарев = зубаров, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 
14.3. 

зубаров = зубарев (в.) 

зубарскi, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

зубарство, -а с 14.1.3. 
зубаст, -а, -о, одр. зубасти, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 

зубат, -а, -о, одр. зубати, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 

зубатац, зубаца м, МН. зубаци, зубатаца 

6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 14.1.1.С. 

зубато, прип. 14.6. 
зубатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
зубац, -пца м, инстр. зупцем (не -ом), МН. зуп

ци, зубiiца, зупцима и зубац, -пца м, инстр. зуп

цем (не -ом), МН. зупци, зубаца, зупцима 6.2.1.; 

8.1.2.1.; 14.1.1. 

зубити, зубим, прип. сад. зубёћи 14.5.1.1.(4). 
зубић, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. зубићи, 

зубића и зубiћ, -ића м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

зубићи, зубића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
зуБОБоља, -ё ж, ген. МН. зуБОБоља 12.1.3; 

14.1.2.1.Ь. 

зуботехничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. зуботехничари, зуботехничара 3.1.3.; 
12.1.3; 14.1.1.а. 

зу ј, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. зујеви, зујё

ва 14.1.1.Ь.с. 

зујав, -а, -о, ОДр. зу јави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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зујалица 

зујалица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

зујање, -а с, геи. ми. зујања 14.1.3. 
зујати, -јйм 14.5.1.1.(4). 
зулум и зулум, -а м, ми. зулуми, зулума, (тур. 

насиље, безакоње) 14.1.1.С. 

зулумliiр, -ара м, ВОК. зулумћiiру и зулум

ћаре, иистр. -аром и -арем, ми. зулумћари, зу

лумћара 3.2.2.d.; 14.1.l.а. 
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зулумliарити, зулумћарйм, прил. сад. зулум-

ћарёћи 14.5.1.1.(4). 

зулуф, -а м, ми. зулуфи, зулуфа 14.1.1.С. 

зумбул, -а м, ми. зумбули, зумбула 14.1.1.С. 

зупчаНiiК, -и ка м, ми. зупчаници, зупчани-

ка, зупчаницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

зупчаст, -а, -о, одр. зупчастй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 



и - десето слово азбуке; означава високи 

самогласник предњег реда; осим где му је по 

етимологији место, настаје као резултат пре

гласа испред о,ј и љ у ијекавском изговору: 

хшјео > хшио, fрјејаши > fријаши, бјељешка > 
биљешка; у процесу палатализације утиче на 

промену велара у палатале: ручица, ножица 

- прва палатализација (В. Преглед правила т. 

lI.1.2.а.) или у сибиланте Ц, з, с: руци, нози, ора

си - друга палатализација (т. 11.2.1.1). 
и., скр. исток 13.1.1.а. 

Иако, везн.; друго је и ако, (Клајн 2009: "иако 
састављено у значењу Maga, upeMga (Помоћи 

ћу вам иако сам уморан), иначе растављено 

(Ако можеш и ако знаш, помози.)") 12.1.1. 
Ибањез (wп. Iblifiez), -еза м, инстр. Ибањезом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ибеовац, -бвца м, вок. -бвче, инстр. -бвцем, мн. 

ибебвци, ибеоваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(\); 14.1.1.а.Ь. 
Иберија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ибёрскii = иберiiјскii, -а, -б, ген. мн. -их 

5.I.З.; 4.2.а; 14.З. 

иберiiјскii = иберскii (В.) 
Ибзен, -а м, (Клајн 2009: "Ибзен (уобичајено 

код нас; према норвешком изговору тачније је 

Ибсен).") 1.2.1.1.а. 

ибис и ибис, -а м, мн. -иси, -иса, зоол. 

14.1.1.с. 

Ибрахим, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ибрахим-бсг, Ибрюшм-бёга и Ибрахим

-бег, -а м, вок. -бёже, (састављено у погрдном 

значењу или из поштовања) 12.2.3.; 1I.1.1.a.(I); 
14.1.1. 

и 

ибрiiк, -ика м, мн. ибрици, ибрика, ибрици

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ибричиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

ибричићii 3.1.3.; 14.1.1 .. 
ива, -е ж, ген. мн. ива, бот. 14.1.2.1.Ь. 

Ива, -е м, (хипок. од Иван) 1.2.1.1.а.; 
14.1.2.1. 

Ива, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Иван, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Иван Грознii, Ивана Грознбг(а) м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Ивана, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Ивана Брлиli-Мажураниli, Иване Бј'щић

-Мажуранић 1.2.1.1.а.; 12.2.2.; 14.1.2.1. 
иваниliградскii, -а, -б, ген. мн. -их, (према 

Иванић Град) 4.2.а.; 12.1.1.; 14.3. 
Иванка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Иван кин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Иван ковац, -бвца м 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
иванковачкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

Иван ковац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
иван-цвет ек. уп. ијек. иван-цвијет 

иван-цвијет ијек. (ек. иван-цвет), -а м, мн. 

иван-цвU)ётови, иван-цвU)ётова, бот. 2.1.1.; 
2.2.1.; 2.1.2.1.Ь.; 14.1.1.с. 

Иванчиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 

иванчица, -е ж, инстр. -бм, ген. мн. -ица, бот. 

14.1.2.1.Ь. 

Иванчица, -ё ж, инстр. -ом, (гора, име) 
1.2.1.1.a.h.; 1I.3.2.d.; 14.1.2.1. 

Ивањдан, -а м 1.2.1.1.t.; 12.1.3.; 14.1.1. 
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ивањдiНСКii 

ивањдiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

Ивањичанин, -а м, мн. Ивањичани, Ива
њичана, (становник Ивањице) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 
14.l.l.С. 

Ивањичiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 
-ки, (становница Ивањице) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 
11.3.2.[; 14.1.2.1. 

ивањичкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ива

њица) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а; 14.3. 
Ивањскi, -ё ж, дат. -ској 1.2.1.1.ћ.; 14.3.2. 
ивiiњскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а; 

14.3. 
ивёр, йвера м, ннстр. -ом, мн. йвёри, йвёра 

14.1.1.С. 

иверак, -рка м, мн. иверци, ивёрака, ивер

цима, (дем. и хипок. од ивёр; зоол. врста рибе) 

б.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ивеРОчиli, -а м, мн. ивер(ч)ићii, (дем. и хипок. 

од ивёр) 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1.с. 
ивёрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ака б.2.2.Ь.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ивёрчица, -ё ж, ген. мн. -ица, (дем. и хнпок. од 

ивёрка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ивiiк, -ика м, мн. ивици, ивика, ивицима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
ИВИИ, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ива, -ё ж и 

Иво, -ё м) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Йвин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Йва, -ё м) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ивиli, -а м, мн. ивићи, йвића, (бот. врста биљ

ке) 3.2.3.; 14.1.1. 
Ивиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 3.2.3.; 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
й.вица, -ё м, 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
ивица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. йвица, (крајња 

линије једне површине) 14.1.2.1.Ь. 

ивичаст, -а, -о, одр. йвичастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ивичёње, -а с, ген. мн. йвичёња 3.1.2.; 

14.1.3.d. 
Йвичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Йвица) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
ивичити, -йм, прил. сад. йвичёћи 11.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
Йвичиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.С. 
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игиоранткиња 

ивичнii, -а, -о, ген. мн. -йх 11.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ивичњiк, -а м, мн. йвичњаци, йвичњака, 

йвичњацима 11.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Ивка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
Ивкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ивлин (енгл. Eve1yn), индкл. ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Иво, -ё м, дат. Иви, ак. Иву, вок. Иво, инстр. 

Ивом И Иво, -а м, дат. Иву, ак. Ива, вок. Иво, нн
стр. Ивом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 

Ивов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Иво, -а), 
(Клајн 2009: "Иво: Иве Андриliа, Иви Андрићу, 
Ивин, обичније него Ива, Иву, Ивов") 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

игде ек. уп. нјек. игдје 

игдје ијек. (ек. игде), прил. 2.1.2.; 2.2.2; 14.б. 
игла, -ё ж, ген. МН. игала б.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

игласт = игличаст, -а, -о, одр. йгласти и 

игличастй 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
игленii и игленii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
иглењача, -ё ж, ген. мн. иглењача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

иглица = игличица, -ё ж, ннстр. -ом, ген. МН. 

йглйца и игличица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
игличав, -а, -о, ОДр. игличавй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
игличаст = игласт (в.) 
игличица = иглица (в.) 

игло не него иглу (в.) 

иглу (не игло), иглуа м, МН. иглуи, иглуа, 

(ескимска кућица од леда) 5.2.2.; 14.1.1.С. 
ЙГмаи, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. = ЙГман-плани

иа, Игман-планинё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Йгман-планина = Йгман (в.) 
Йгманскii мipш, Игманског(а) марша м 

1.2.1.1.ј.; 14.1.1. 
Игнат, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Игнације, -иј а м, дат. -ију, инстр. -иј ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
игнорант, -а м, МН. игноранти, игнораната 

б.3.; 14.1.1.с. 

игноранткиња, -ё ж, ген. МН. игноранткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 



Игњат 

Игњат, -а М 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Игњатије, -иј а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Иго (уоб. Иго, фр. Hugo), Игоа М инстр. Игоом 

1.2.1.1.a; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Игоов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 14.3. 
игра и игра, -ё ж, ген. мн. игара 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.I.b. 
игралишни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.1.1.; 

14.3. 
игранка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ака и -кй 

6.2.2.Ь.; 1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
играоница (не играона), -ё ж, ген. МН. игра-

6нйца 14.1.2.1.Ь. 

играона не него играоница (В.) 

играliи, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
играч, -ача М, ВОК. играчу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. играчи, играча 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нграчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
играчица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

играчицин (не играчичнн), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
играчичин не него играчицин (В.) 

играчка и играчка, -ё ж, дат. -чки (не -ци), 

ген. мн. -ака 6.2.2.Ь.; 1l.3.2J.; 14.1.2.1.Ь. 
играчки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
игрица и игрица, -ё ж, ген. МН. игрйца 

14.1.2.1.Ь. 

игумански, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
игуманство, -а с, МН. -ства, -става 6.2.2.а.; 

14.1.3.d. 
и др., скр. И други, И друго 13.2.1.а. 

идеализовати, -ујём, прип. сад. идеализују

ћи 14.5.1.1.(2) (и идеализирати, идеализирам, 
3. п. мн. идеализирају, прип. сад. идеализирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

идеалисати, -ём, прип. сад. идеалишући 

14.5.1.1.(2). 
идеалист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

идеалистичан, -ч на, -чно, одр. идеалистич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = идеа

листички, -а, -о, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
идеалистички, прип. 14.6. 

идиот 

идеалистички = идеалистичан (В.) 

идеалисткиња, -ё ж, геи. МИ. идеалисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
идеалност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
идеја, -ё ж, дат. -еји, МИ. -еје, -еја 5.1.6.; 

14.1.2.1. 
Идејни и идејни, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Идејно и идејно, прип. 14.6. 
идејност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
идентификовати, -ујём, прип. сад. иденти

фикујући и идентификовати, -ујём, прип. сад. 

идентификујући 14.5.1.1.(2) (и идентифицира
ти, идентифицирам, 3. п. мн. идентифицирају, 
прип. сад. идентифицирајући 14.5.1.1.(3». 

идентитет, -ета М, мн. идентитети, иденти

тета 14.1.1. 
идентичан, -чна, -ч но, одр. идентични, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
идентичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
идеологем, -ема М, МИ. идеологем и, идео

логема 14.1.1.с. 

идеологitзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
идеологизовати, -ујём, прип. сад. идеологи-

зујући 14.5.1.1.(2). 
идеолошки, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
идеолошки, прип. 14.6. 
иди ми - дођи ми (црта са размаком) 

идitла, -ё ж, ген. МИ. идИла и идйла 14.1.2.1.Ь. 

идitличан, -ч на, -чно, одр. идиличнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
идitлИЧiiр, -а М, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

мн. идиличари, идИличара 14.1.1. 
идitлички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
идitлички = идitлично (В.) 

идitлично = идitлички, прип. 14.6. 
идitличност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
идиосинкрiiзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
идиот, -а М, мн. идиоти, идиота 5.2.3.; 

14.1.1.с. 
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ициотitзам 

идиотизам, -зма М, МН. -зми, -зама 5.2.3.; 
6.1.3.; 14.1.1.с. 

ициоткиња, -е ж, ген. МН. идиоткйња 5.2.3.; 
10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 

идиотлук, -а М, мн. идиОтлуци, идиОтлука, 

идиОтлуцима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
идиотски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
идиотски, прип. 5.2.3.; 14.6. 
идолатрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ицолатријски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
идолопоклоиик, -а М, вок. идол6поклонйче, 

мн.идолоп6клонЙци,идолоп6клонйка,идоло

п6клонйцима и идолопоклоиик, -и ка М, вок. 

идолопоклонйче, мн. идолопоклоници, идо

лопоклоника, идолопоклоници ма l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
идолопоклонички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
идолопоклонички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО,-ас,мн.ИДОЛОПОКЛОН

ства, идолопоклонстава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
идуliи, -а, -е, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ижарити (не изжарити), ижарйм 8.2.2.1.; 

10.1.1.с.; 14.5.1.1.(4). 
ижвакати (не изжвакати), ижвачем и 

ижваliем 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; lO.1.1.с.; l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
ижђикати (не изђикати) и ижђикати (не 

изђикати), ижђйкам и ижђикам = ижђикљати 

(не изђикљати), -ам = ижuикљати, -ам, (Клајн 

2009: "u:жџuкљашu и u:жђuкљашu") 8.2.2.1.; 

lO.I.1.с.; 14.5.1.1.(3). 
ижђикљати = ижђикати (В.) 
ижедиети ек. уп. ијек. ижедњети 

ижеднитн, ижеднйм 2.2.6.; 8.2.2.Ј.; ЈО.Ј.Ј.с.; 
14.5.1.1.(4). 

ижедњети ијек. (ек. ижеднети), ижеднйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.2.2.1.; lO.I.I.с.; 14.5.1.1.(4). 
ижедњиватн, ижедњујем, прип. сад. ижед

њујући 8.2.2.1.; lO.1.1.с.; 14.5.1.1.(2). 
иживети (се) ек. уп. ијек. иживјети (се) 

иживјети (се) ијек. (ек. иживети (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.2.2.1.; lO.1.1.с.; 14.5.1.1.(4). 
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изамријети 

иживљавати се, иживљавам се, прип. 

сад. иживљавајући се 2.2.6.; 8.2.2.1.; 10.1.1.с.; 
14.5.1.1.(3). 

ка) 

ижљубити (се) не него изљубити (се) (В.) 

ижuикљати = ижђикљати (В. ижђикати) 
из почетка, прип. и3р., (кренути из почет-

Изабела (шп. Isabela), -е ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

изабирати, изабйрам, 3. n. мн. изабирају, 

прип. сад. изабирајући, 14.5.1.1.(3) и изабира
ти, -ем, 3. n. мн. изабиру, прип. сад. изабирући 

14.5.1.1.(1). 
ihабран, -а, -о, одр. изабранй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
изабраник, -ика М, вок. изабранйче, мн. иза

браници, изабраника, изабраницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
изабраница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

изабрати, изаберем и изаберем 6.2.7.3.; 
14.5.1.1.(1). 

ihаглiса, прип. 12.1.; 14.6. 
изагнаник = изгнаник, -и ка М, вок. из(а)гна

нйче, мн. из(а)гнаници, из(а)гнаника, из(а)гна

ницима = изгнаник, -а М, вок. изгнанйче, мн. 

изгнiiнйци, изгнiiнйка, изгнанйцима 11.1.1.a.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

изагнати = изгнати, -нам 14.5.1.1.(3). 
изазвати, изазовем 6.2.7.3.; 14.5.1.1.(1). 
изазивач, -ача М, вок. изазивачу, инстр. изази-

вачем (не -ом), мн. изазивачи, изазивача 3.1.3.; 
14.1.1. 

изазивiчки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
изазивачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Изак не него Йсак (В.) 
нзам, -зма м, МИ. изми, "зама, измима 6.Ј.3.; 

14.1.1.с. 

изамлети = измлети ек. уп. ијек. изамљети 
изамљети ијек. (ек. изамлети), изамељем 

= ијек. измљети (ек. измлети), измељем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

изамрёти ек. уп. ијек. изамријети 

изамријети ијек. (ек. изамрёти), изамрем 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 



изанализирати 

изанализирати, изанализйрам, 3. л. МИ. из
анализирају 14.5.1.1.(3). 

йзанђiлост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изанђати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
изапирати (се), изапйрам (се), 3. л. ми. иза

пирају (се), прил. сад. изапирајући (се) 14.5.1.1.(3) 
и изапирати (се), -ем (се), 3. л. МИ. изапиру (се), 
прил. сад. изапирући (се) 14.5.1.1.(1). 

изапрати (се), изаперем (се) и изаперем (се) 

14.5.1.1.(1). 
изасипати (се), -ам (се) прил. сад. изасипа

јући (се) 1О.1.1.а.; 14.5.1.1.(3) и изасипљем (се) 
прил. сад. изасипљући (се) 1О.1.1.а.; 14.5.1.1.(2). 

изасланйк, -и ка М, вок. йзасланйче, МИ. иза

сланици, изасланика, изасланици ма 11.1.1.а.(1); 

1l.2.1.(2); 14.1.1 .. 
изасланство, -а с, МИ. изасшiнства, изасшiн

става 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
изаслати, изашаљем и изашљем 6.2.7.3.; 

14.5.1.1.(2). 
изастопце, прил. 12.1.; 14.6. 
изасути (се), изаспем (се) 14.5.1.1.(1). 
изаткати = исткати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) 

и (1). 
изаткивати, изаткйвам, прил. сад. изаткива

јући 14.5.1.1.(3) и изаткујем, прил. сад. изатку
јући 14.5.1.1.(2). 

изатркё и изiтркё, прил. 12.1.; 14.6. 
из8Jiи и изiћи, изађем = изиliи и изйliи, 

изйђем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
йзашта = йзашто, прил. 
И за шта = и за што, прил. изр. 
изашто, прил. 12.1.; 14.6. 
изба, -е ж, геи. МИ. йзбй 14.1.2.1.Ь. 

избавилац (не избавиоц), -иоца М, вок. из-

бавиоче, иистр. избавиоцем (не -ом), МИ. избави

оци, избавилаца, избавиоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1 .. 

избавилачкй, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

избавиоц не него избавилац (В.) 

избавитељица, -е ж, вок. -е, иистр. -ом, геи. 

ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

избавитељка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 14.1.2.1.Ь. 

избавитељскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

избијелити 

избављiч, -ача М, вок. йзбављачу, иистр. 

избављачем (не -ом), МИ. избављачи, избавља

ча 3.1.3.; 14.1.1 .. 
избављеийк, -ика М, вок. йзбављенйче, МИ. 

избављеници, избављеника, избављеницима 

ll.1.1.a.(1); 1l.2.1.(2); 14.1.1 .. 
избашшити, избалавйм и избалавити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
избалансйраност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
избалансИрати,избалансйрам,3.л.ми.из-

балансирају 14.5.1.1.(3). 
избаштииити, -йм 14.5.1.1.(4). 
избегавати ек. уп. ијек. избјегавати 

избеглица ек. уп. ијек. избјеглица 

избегличии ек. уп. ијек. избјегличии 

избегличкй ек. уп. ијек. избјегличкй 

избеглйштво ек. уп. ијек. избјеглйштво 

избегнути = избеliи ек. уп. ијек. избјегну-
ти = избјећи 

избезОбразити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
избезумити, -йм и избезумити, избезумйм 

14.5.1.1.(4). 
избезумљенйк, -а М, вок. избезумљенйче, МИ. 

избезумљенйци, избезумљенйка, избезумље

нйцима и избезумљенйк, -ика М, вок. йзбезу

мљенйче, ми. избезумљеници, избезумљеника, 

избезумљеницима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1 .. 
избезумљено и избезумљено, прил. 12.1.; 

14.6. 
избезумљеност и избезумљеиост, -ости ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
избезумљивати (се), избезумљујем (се), 

прил. сад. избезумљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
избелети ек. уп. ијек. избијељети 

избелити ек. уп. ијек. избијелити 

избеliи = избегнути (В.) 

избечити, избечйм 14.5.1.1.(4). 
избивати, избйвам, прил. сад. избивајући 

14.5.1.1.(3). 
избијати, избйјам, прил. сад. изБИјајући 

14.5.1.1.(3). 
избијiiч, -ача м, вок. йзбијачу, иистр. избијачем 

(не -ом), МИ. избијачи, избијача 3.1.3.; 14.1.1. 
избијелити ијек. (ек. избелити), избијелйм 

(ек. избелйм), (учинити белим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 
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избијељети 

избијељети ијек. (ек. избелети), избије

лйм (ек. избелйм), (постати бео) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

избирати, избйрам, 3. л. мн. избирају, прил. 
сад. избирајући 14.5.1.1.(3). 

избирач, -ача м, вок. избирачу, инсТр. изачем 

(не -ом), мн. избирачи, избирача 3.1.3.; 14.1.1. 
избирачица, -ё ж, вок. -е, инсТр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
избирачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
избирљивац, -йвца м, вок. избирљйвче, ин

сТр. избирљйвцем (не -ом), мн. избирљйвци, из

бирљиваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
избирљивост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
избистрити и избистрити, избистрйм 

14.5.1.1.(4). 
избити, избијём, им пер. избйј, йзбйјмо, йз

бйјте 14.5.1.1.(2). 
изби ца, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. избйца, (дем. 

од изба) 14.1.2.1.Ь. 

избичевати, избичујём 3.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
избјегавати ијек. (ек. избегавати), изБU)е

гавам, прил. сад. изБU)егавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

избјеглица ијек. (ек. избеглица), -ё ж и м, 

вок. -е, инСТр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

избјегличин ијек. (ек. избегличин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
избјегличкii ијек. (ек. избегличкii), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
избјеглiiштво ијек. (ек. избеглйштво), -а 

с, мн. йзБU)еглйштва, изБU)еглйштава 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 

избјегнути = избјеliи, ијек. (ек. избегнути = 
избеliи), изБU)егнём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

избјежати ијек. (ек. избежати), изБU)ежйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
избјеliи = избјегнути (В.) 

избледети ек. уп. ијек. изблиједјети 

изближе и изближе, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
Изблiiза, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
изблиједјети ијек. (ек. избледети), -йм, ПРИД. 

рад. изблиједио, изблијецјела, изблијецјело (ек. 

избледео, избледела, избледело), (Клајн 2009: 
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изванвременскii 

"uзблеgешu, uзблеgео, ијек. uзблuјеgjелu, uзблu

jeguo, uзблuјеgjела. Употребљава се и у пре
лазном значењу 'учинити бледим', мада би по 

правилу ту морао доћи глагол uзблеguШu. uз

блеguо (ијек. uзблuјеguШu. uзблuјеguо)") 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4) 

избљувак, -увка м, МН. избљувци, избљува

ка, йзбљувцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
избости (се) и изБОсти (се), избодём (се) 

14.5.1.1.(1). 
избочен, -а, -о, одр. избоченй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
избоченост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
избочина, -ё ж, ген. МН. избочйна 14.1.2.1.Ь. 

избочити (се), избочйм (се) и изббчйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
избраздан и избраздан, -а, -о, одр. избразда

нй и избрiiздiiнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Избразданост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
избраздати, -ам и избраздати, избраздам 

14.5.1.1.(3). 
избраздити, избрiiздйм 14.5.1.1.(4). 
избјЈбљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
избрежак, -ш ка м, МН. избрешци, избрежака, 

избрешцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
избријати (се), избријём (се) 14.5.1.1.(2). 
избројати, -йм и йзбројйм = избројити, из-

бројйм 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
избројити = избројати (В.) 
избрусити, избрусйм 14.5.1.1.(4). 
извагати, извiirам 14.5.1.1.(3) и извiiжём 

14.5.1.1.(2). 
извадак, -тка м, мн. изваци, извадiiка, изва-

цима 6.2.1.; 8.1.2.2.; \0.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
изв8ђати боље изводити (В.) 

извађач не него извођач (В.) 

извађачица не него извођач и ца (В.) 

изважати не него извозити (В.) 

изваљивати (се), изваљујём (се), ПРИЛ. сад. 

изваљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
извана, ПРИЛ. 12.1. 
изван, предл. 12.1.; 14.6. 
изванвременСКii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 



изваневропскй 

изваневропскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
Изваннаставнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
изванобичајан, -јна, -јно, одр. изванобичај

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
изванредан, -дна, -дно, одр. изванредни 

и изванрёднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

изванредно, прил. 14.6. 
изванреДНiiСТ, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изванстраначкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
изванцрквенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
извањскй, -а, -о, ген. мн. -йх 14.3.; 4.2.а. 
извежбаност ек. уп. ијек. извјежбанiiст 

извежбати (се) ек. уп. ијек. извјежбати (се) 

извежен не него извезен (В. известиZ ) 
извежен не него извезен (В. извести) 

извезен (не извежен), -а, -о, ген. МН. -йх, (пре-

ма извезем) 4.2.а.; 14.3. 
извезен (не извежен), -а, -о, ген. ми. -йх, (пре

ма извёсти) 4.2.а.; 14.3. 
извејати ек. уп. ијек. извијати 

изверати се и изверати се, изверём се 

14.5.1.1.(1). 
извесан не него известан (В.) 

извесити ек. уп. ијек. извјесити 

извесно и извесно ек. уп. ијек. извјесно 

Извесност ек. уп. ијек. извјесност 

известан ек. уп. ијек. извјестан 

извести и известиl , изведём, прид. трп. из

веден, изведена, изведено 14.5.1.1.(1). 
извести и известиZ, извезём, ПРИД. ТРП. изве

зен, извезена, извезено (не извежен, извежена, 

извежено) 14.5.1.1.(1). 
извести и извести, извезём, ПРИД. ТРП. изве

зен, извезена, извезено (не извежен, извежена, 

извежено) 14.5.1.1.(1). 
известилац ек. уп. ијек. извјестилац 

известиоц не него известилац (В.) 

извести ти ек. уп. ијек. извијестити 

изветравати (се) ек. уп. ијек. извјетравати 

изветрити (се) ек. уп. ијек. извјетрити 

извечери (предвече), ПРИЛ. 

извинити (се) 

извештавати ек. уп. ијек. извјештliвати 

извештај ек. уп. ијек. извјештај 

извештајнй ек. уп. ијек. Извјештајнй 

извештач ек. уп. ијек. извјештач 

извештачен ек. уп. ијек. извјештачен 

извештiiчено ек. уп. ијек. извјештачено 

извештаченост ек. уп. ијек. извјештаче-

ност 

извештити (се) ек. уп. ијек. извјештити (се) 

извидети ек. уп. ијек. извидјети 

извидјети ијек. (ек. извидети), извидйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
извиднйк, -а м, ВОК. извидниче, мн. извид

нйци, извиднйка, извиднйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
извидница, -ё ж, инсТр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

извидничкй, -а, -о, инсТр. -ом, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
извиднички, прил. 14.6. 
извиljiiј, -а м, инсТр. -ем (не -ом), ген. МН. из

виђаја 5.1.5.; 14.1.1.С. 
ilзвиljајиii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
извиljати, извиђам, ПРИЛ. сад. извиђајући 

14.5.1.1.(3). 
извиljiiч, -ача м, ВОК. извиђачу, инсТр. извиђа

чем (не -ом), МН. извиђачи, извиђача 3.1.3.; 
14.1.1 .. 

извиljачица, -ё ж, ВОК. -це, инсТр. -ом, ген. МН. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
извиljачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
извијати (се), извијам (се), ПРИЛ. сад. извија

јући (се), (према извити) 14.5.1.1.(3). 
извијати ијек. (ек. извејати), извијём (ек. 

извејём), (према вејати) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.7.; 
14.5.1.1.(2). 

извијестити ијек. (ек. извести ти), извије

стйм (ек. извёстйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
извiiканост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
извинити (се), извйнйм (се), извйнйш (се), 

им пер. извйнй (се), извйнимо (се), извйнйте (се), 

извинё (се) (не извйнём, извйнёш, извйнё, извй

нёмо, извйнёте, извйну), ПРИД. рад. извинио (се), 

извинила (се), извинило (се) (не извинуо, изви

нула, извинуло), ПРИЛ. ПрОШ. извинйвши (се) (не 
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извинути 

извинувши); облици у загради припадају гла

голу uзвuнушu се у значењу савити, изврнути 

према горе 14.5.1.1.(4). 
извинути, й:звинём, й:звинёш, й:звинё, й:зви

нёмо, й:звинёте, извину; прид. рад. извинуо, из

винула, извинуло, прип. прош. извинувши, (из

вити, савити, изврнути према горе) (облици 

овог глагола често се погрешно употребљавају, 

уместо правилних облика глагола uзвuнuшu се, 

В. под извинити 14.5.1.1.(1). 
извињавати (се), извињавам (се), прип. сад. 

извињавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
извињење, -а с, ген. мн. извињења 14.1.3.d. 
извити (се), йзвијём (се) 14.5.1.1.(2). 
извитопереност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
извитоперивати (се), извитош~рујём (се), 

прип. сад. извитоперујући (се) 14.5.1.1.(2). 
извитоперити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
извишё, прип. и предn. 12.1.; 14.6. 
извјежбiност ијек. (ек. извежбiност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

извјежбати (се) нјек. (ек. извежбати (се», -ам 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
извјесан не него извјестан (В.) 

извјесити ијек (ек. извесити), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

Извјесно и извјесно ијек. (ек. Извесно и изве

сно), прнn. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
Извјесност ијек. (ек. извесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 

14.1.2.2. 
извјестан (не извјесан) ијек. (ек. известан 

(не извесан», -сна, -сно, одр. извU)есни, -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Извјестија, Извјестија с мн., пок. У Извјести

јама (не Извјестија, Извјестије, у Извјестији) 

1.2.1.1.s.; 14.1.3. 
извјестилац (не извјестиоц) ијек. (ек. изве

стилац (не известиоц», -иоца м, вок. извU)е

стиоче, ннстр. извU)естиоцем (не -ом), мн. извU)е

стиоци, извU)естилаца, извU)естиоцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

извјестиоц не него извјестилац (В.) 
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изводљивост 

извјетравати (се) ијек. (ек. изветравати (се», 

извU)етравам (се), прип. сад. извU)етравајући 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
извјетрити (се) ијек. (ек. изветрити (се», 

извU)етрим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
извјештавати нјек. (ек. извештавати), из

вU)ештiiвам, прнn. сад. извU)ештавајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

Извјештiј нјек. (ек. извештiј), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. йзвU)ештаја 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

Извјештiјнй нјек. (ек. Извештiјнй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
извјештiч нјек. (ек. извештiч), -ача м, вок. 

йзвU)ештачу, ннстр. извU)ештачем (не -ом), 

мн. извјештачи, извјештача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

извјештiчен ијек. (ек. извештiчен), -а, -о, 

одр. извU)ештачени, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

извјештiчено нјек. (ек. извештiчено), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
извјештiченост нјек. (ек. извештiченост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

извјештити (се) ијек. (ек. извештити (се», 

-им (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
извластити, извластим 14.5.1.1.(4). 
извлачити, извлачим, прип. сад. извлачёћи 

14.5.1.1.(4). 
извлаштење = извлашћење, -а с, ген. мн. 

-ења 3.2.2.а.; 14.1.3.d. 
извлашћење = извлаштење (В.) 
извлашћивати, извлашћујём, прип. сад. из

влашћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изводив = изводљив, -а, -о, одр. изводи ви И 

изводљиви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
изводилац (не изводиоц), -иоца м, вок. изво

диоче, инстр. изводиоцем (не -ом), МН. изводи

оци, изводилаца, изводиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

изводиоц не него изводилац (В.) 

изводити (не извађати), изводим, прнn. сад. 

изводёћи 14.5.1.1.(4). 
изводљив = изводив (В.) 
изводљивост, -ости Ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



изводнети 

изводнети ек. уп. ијек. изводњети 

изводњети ијек. (ек. изводнети), изводнйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
извођач (не извађач), -ача м, ВОК. извођачу, 

иисТр. извођачем (не -ом), МН. извођачи, изво

ђача 3.1.3.; 14.1.1. 
извођачи ца (не извађачица), -ё ж, ВОК. -е, 

инсТр. -ом, ген. ми. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
извођачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
извођёње, -а с, геи. мн. извођёња 14.1.3.d. 
извожёње, -а с, ген. МН. извођёња 14.1.3.d. 
извоз, -а м, МН. извози, извоза 14.1.1.С. 

извозати се, извозам се 14.5.1.1.(3). 
извозити (се) (не изважати (се», извози м 

(се), извозёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
извознiiк, -а м, ВОК. извозни че, МН. изво

знйци, извозника, извознйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
извозничкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
изволевати ек. уп. ијек. изволијевати = из

вољевати 

изволети ек. уп. ијек. извољети 

извољевати, извољёвам, прип. сад. извоље

вајући = изволијевати ијек. (ек. изволевати), 

изволијевам (ек. изволёвам), прип. сад. изволи

јевајући (ек. изволевајући), (Клајн 2009: изво
левати (ијек. изволијеваши, боље него uзвоље

ваши» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
извОљети ијек. (ек. изволети), изволйм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
извора н и Извора н, -рна, -рно, ОДр. изворни 

И изворнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
извор-вода, извор-водё ж, ген. МН. извор-во

да 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

изворнiiк и изворнiiк, -а М, МН. -ици, -йка, 

-ицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
изворно и Изворно, прип. 14.6. 
изворност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изворчић и изворчиli, -а М, инсТр. -ем (не 

-ом), ген. МН. -йМ 3.1.3.; 14.1.1.С. 
извратити (се), извратйм (се) 14.5.1.1.(4). 
извраliати (се), -ам (се), прип. сад. извраћа

јући (се) 14.5.1.1.(3). 

изгладнети 

извраliеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
извргнути, -ём 14.5.1.1.(1). 
извређати ек. уп. ијек. извријеђати 

изврети, -йм 14.5.1.1.(4). 
извријеђати ијек. (ек. извређати), изврије

ђам (ек. изврёђам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
изврнутост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изврсан не него изврстан (в.) 

изврсност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изврстан (не изврсан), -сна, -сно, ОДр. извр

сни, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
извјЈстити, изврстим 14.5.1.1.(4). 
извртати (се), -ћём (се), прип. сад. изврћући 

(се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
извprети ек. уп. ијек. извprјети 

извprјети ијек. (ек. извprети), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

Изврх, предn. 12.1. 
извршавати, извршавам, прип. сад. изврша

вајући 14.5.1.1.(3) = извршивати, извршујём, 

прип. сад. извршујући 14.5.1.1.(2). 
извршан, -шна, -шно, ОДр. извршни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
извршење, -а с, ген. МН. извршења 14.1.3.d. 
извршивати = извршавати (в.) 
извршивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
извршилац (не извршиоц), -иоца М, ВОК. из

вршиоче, инсТр. извршиоцем (не -ом), МН. из

вршиоци, извршилаца, извршиоцима 7.2.2.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

извршиоц не него извршилац (в.) 

извршитељ, -а М, инсТр. -ем (не -ом), ген. МН. 

извршитёља (у изразу CygCKU извршишељ и сл.) 

14.1.1.С. 

извршитељски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
извршити, извршйм 14.5.1.1.(4). 
извуliи и извуliи, извучём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изгаравити (се), -им (се) и изгаравити (се), 

изгаравйм (се) 14.5.1.1.(4). 
изгладнелост ек. уп. ијек. изгладњелост 

изгладнети ек. уп. ијек. изгладњети 
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изгладнити 

изгладнити, -йм, (мучити кога глађу) ; 
14.5.1.1.(4). 

изгладњелiiст ијек. (ек. изгладнеЛiiСТ), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

изгладњети ијек. (ек. изгладнети), -йм, прид. 

рад. изгшiднио (не изгшiдњео), изгшiдњела, из

гшiдњело (ек. изгладнело, изгладнела, изглад

нело), (осетити глад) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
изглађивати, изглађујем, прил. сад. изглађу

јући 14.5.1.1.(2). 
изгланцати, -ам и изгланцати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
изгласа, прил. 12.1.; 14.6. 
изглачати, -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
изглодати, изглођем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изгнанйк и изгнанйк = изагнанйк (В.) 
изгнаница и изгнаница, -е ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

изгнанйчкй и изгнаничкй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изгнанство,-ас,мн.изгнанства,изгнанста-

ва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
изгнати = изагнати (В.) 
изгњечити, изгњечйм 14.5.1.1.(4). 
изгњити, й:згњијем 14.5.1.1.(2). 
изгњурати, изгњурам 14.5.1.1.(3). 
изгонити, изгонйм, прил. сад. изгонећи 

14.5.1.1.(4). 
изгорелина ек. уп. ијек. изгорјелина 

изгорелiiст ек. уп. ијек. изгорјелiiст 

изгорети ек. уп. ијек. изгорјети 

изгоретииа ек. уп. ијек. изгорјетииа 

изгорјелииа ијек. (ек. изгорелииа), -е ж, ген. 

мн. изгорU)елйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
изгорјелiiст ијек. (ек. изгорелiiст), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

изгорјети ијек. (ек. изгорети), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.3.2.; 14.5.1.1.(4). 

изгорјетииа ијек. (ек. изгоретииа), -е ж, ген. 

мн. изгорU)етйиа 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
изградња и Изградња, -е ж, ген. мн. -адњй 

14.l.2.l.Ь. 

изграђеиiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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издавач 

изграђивати, изграђујем, прил. сад. изгра

ђујући 14.5.1.1.(2). 
изграђивач, -ача М, вок. й:зграђивачу, инстр. 

изграђивачем (не -ом), мн. изграђивачи, изгра

ђивача 3.1.3.; 14.1.1 .. 
изгрбавити се, изгрбiiвйм се и изгрбавити 

се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
изгребати = изгрепсти (В.) 
изгред и изгрёд, -а м, ген. мн. й:згреда 

14.1.1.с. 

изгредийк, -а М, вок. изгреднйче, мн. изгред

нйци, изгреднйка, изгреднйцима l1.1.1.a.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

изгредийчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

изгрејавати ек. уп. ијек. изгријавати 

изгрејати ек. уп. ијек. изгријати 

изгрепсти и изгрепсти = изгребати, изгре
бем 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

изгрitжеи не него изгрitзеи (В. изгристи) 

изгризати (се), изгрйзам (се), прил. сад. из

гризајући (се) 14.5.1.1.(3). 
изгризотина, -е ж, ген. мн. изгризотйна 

14.1.2.1.Ь. 

изгријавати ијек. (ек. изгрејавати), изгрија

вам (ек. изгрејавам), прил. сад. изгријавајући (ек. 

изгрејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
изгријати ијек. (ек. изгрејати), -јем 2.1.5.1.2.; 

14.5.1.1 (2). 
изгријевати ијек. (ек. изгревати), изгрије

вам (ек. изгревам), прил. сад. изгријевајући (ек. 

изгревајући) 2.1.5.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
изгристи, изгризем, прид. трп. изгризен, из

гризена, изгризено (не изгрижен, изгрижена, 

изгрижено) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
изгртати, -ћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изгрувати, изгрувам 4.3.3.; 14.5.1.1.(3). 
изгубљеИiiСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издавалачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
издавати, издајем, прил. сад. издајући 

14.5.1.1.(2). 
издавач, -ача м, ВОК. йздавiiчу, инстр. изда

вачем (не -ом), мн. издавачи, издавача 3.1.3.; 
14.1.1. 



издавачица 

издавачица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Издавiiчкii куliа "Прометеј", ИЗДlшачке 

куће "Прометеј" ж 1.2.1.2.2.Ь.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
издавiiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
издавiiчко предузеliе, издавачког(а) пред

узећа с, ген. мн. издавачкйх предузећа, (Изда

вачко предузеће "Матица српска" и издавач

ко предузеће Матица српска) 1.2.1.1.т.; 3.1.3.; 
14.1.3. 

издаваштво, -а с, мн. издаваштва, издава

штiiва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
издiiвна и издiiвна, прил. 12.1.; 14.6. 
издајица, -е ж и М, вок. -о И -е, ген. мн. -йца 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
издајичин, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

11.1.2.; 14.3. 
издiiјнйк, -а м, вок. издајнйче, мн. издајнй

ци, издајнйка, издајнйцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

издiiјница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
издiiјничин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према издiiј

ница) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
itздiiјничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
itздiiјнички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
itздiiјнйштво, -а с, мн. издајнйштва, издај-

нйштава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
издалека и Издалека, прил. 12.1.; 14.6. 
издаље, прил. 12.1.; 14.6. 
изданак, -анка м, мн. изданци, изданака, из

данцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
издатак, -тка м, мн. издаци, издатiiка, изда

цима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
издати, издам 14.5.1.1.(3) и издадём 

14.5.1.1.(1). 
Издiiх, -а м, мн. издаси, издаха, издасима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
издахнуliе, -а с, ген. мн. издахнућа 14.1.3.d. 
издiiшност и издашност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издвојеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издвојити (се), издвојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
издевати ек. уп. ијек. издијевати 

издубити 

издејствовати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
издекламовати, -у јем 14.5.1.1.(2) (и изде

кламирати, издекшiмйрам, 3. Л. мн. издекла
мирају 14.5.1.1.(3». 

изделити ек. уп. ијек. издијелити 

itздељати ек. уп. ијек. itздјељати 

издерати (се), издерем (се) 14.5.1.1.(1). 
издигнути (се) = издиliи (се), издигнем (се) 

14.5.1.1.(1). 
издизати (се), -жем (се), ПРИЛ. сад. издижући 

(се) 14.5.1.1.(1). 
издијевати ијек. (ек. издевати), издијевам 

(ек. издевам), ПРИЛ. сад. издијевајући (ек. изде

вајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
издијелити ијек. (ек. изделити), издијелйм 

(ек. издёлйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
издиктирати, издиктйрам, 3. л. МН. издик

тирају 14.5.1.1.(3). 
ИЗДИСiiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. из

дисаја 5.1.5.; 14.1.1.С. 
издиliи (се) = itздигнути (се) (в.) 
издиференцйрiiност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издиференцирати, издиференцйрам, 3. Л. 

МН. издиференцирају 14.5.1.1.(3). 
издјељати ијек. (ек. издељати), -ам 14.5.1.1.(3) 

и -ем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
itздно, предл. 12.1. 
издовољити (се), -йм (се) и издовољити 

(се), издовољйм (се) 14.5.1.1.(4). 
издресИрати,издресйрам,3.л.мн.издре

сирају 14.5.1.1.(3). 
издржавати, издржавам, ПРИЛ. сад. издржа

вајући 14.5.1.1.(3). 
издржљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издрљати, издрљам 14.5.1.1.(3). 
издрмати, -ам 14.5.1.1.(3). 
издрмусати, -ам 14.5.1.1.(3). 
издрпанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

издрпанци, издРпiiнiiцii, издрпанцима 6.2.1.; 
14.1.1. 

издубеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издубина, -е ж, ген. мн. издубйна 14.1.2.1.Ь. 

издубити (р. itздупсти), издубйм 14.5.1.1.(4). 
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издубљен 

издубљен, -а, -о, одр. издубљени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
издубљенiiст, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
издубљење, -а с, ген. мн. издубљења 14.1.3.d. 
издубљивати, издубљујем, прнл. сад. изду

бљујући 14.5.1.1.(2). 
издубока, прил. 12.1.; 14.6. 
издувавати (се), издувавам (се), прил. сад. 

издувавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
издувати (се), издувам (се) 14.5.1.1.(3). 
изђикати не него ижђикати (В.) 

изђикати не него ижђикати (В.) 

изђикљати не него ижђикљати (В.) 

изелица ек. уп. ијек. изјелица 

изелички ек. уп. ијек. изјелички 

изжарити не него ижарити (В.) 

изждерати не него иждерати (В.) 

изжвакати не него ижвакати (В.) 

Изида, -е ж 1.2.1.1.f.; 1.2.1.2.1.; 14.1.2.1. 
изидати, изИдам 14.5.1.1.(3) и изиђем 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
изиђивати, изиђу јем, прил. сад. изиђујући 

14.5.1.1.(2). 
изискивати, изискујем, прил. сад. изиску

јући 14.5.1.1.(2). 
изистинё, прил. 12.1.; 14.6. 
изистiiнски и изистински, прил. 12.1.; 

14.6. 
изистински и изистински, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
изиliи и изiiliи = из8liи (В.) 

йзјава, -е Ж, ген. мн. изјiiва 14.1.2.1.Ь. 

изјавнлац (не изјавиоц), -иоца м, вок. изјави-

оче, инстр. изјавиоцем (не -ом), мн. изјавиоци, из

јавилаца, изјавиоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
изјавиоц не него изјавилац (В.) 

изјавити (се), изјавим (се) 14.5.1.1.(4). 
изјављивати (се), изјављујем (се), прил. сад. 

изјављујући (се) 14.5.1.1.(2). 
изјагњити (се) = р. изјањити (се), -им (се) 

14.5.1.1.(4). 
изјадати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
изјадиковати се, -у јем се 14.5.1.1.(2). 
изјаловити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
изјањити (се) р. = изјагњити (се) (В.) 
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излагiчки 

изјаснити (се), изјасним (се) и изјаснити 

(се), изјасним (се) 14.5.1.1.(4). 
изјаукати (се), изјаучем (се) и изјаукати 

(се), изјаучем (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изјахати (не изјашити), -шем 4.1.; 8.2.2.2.; 

14.5.1.1.(2). 
изјахивати, изјахујем, прнл. сад. изјахујући 

4.1.; 14.5.1.1.(2). 
изјашити не него изјахати (В.) 

изјашњавати (се), изјашњавам (се), прил. сад. 

изјашњавајући (се) 14.5.1.1.(3). = изјашњивати 

(се), изјашњујем (се), прил. сад. изјашњујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
изјашњивати (се) = изјашњавати (се) (В.) 
изјашњење, -а с, ген. мн. изјашњења 14.1.3.d. 
изједати (се), изједам (се), прил. сад. изједа-

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
изједен, -ена, -ено, одр. изједени, -ена, -ено, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. = изједначавати (се), из

једначiiвам (се), прил. сад. изједначавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
изједначивати (се) = изједначавати (се) (В.) 
изједна, прил. 12.1.; 14.6. 
изједнiченiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изједначење, -а с, ген. мн. изједначења 

14.1.3.d. 
изједначивати (се), изједначујем (се), прил. 

сад. изједначујући (се) 14.5.1.1.(2). 
изједначити (се), изједначим (се) 14.5.1.1.(4). 
изјелица ијек. (ек. изелица), -е Ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -и ца 2.1.2; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
изјелички ијек. (ек. изелички), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изјутра, прил. 12.1.; 14.6. 
излагати (се), излiiжем (се), прил. сад. изла

жући (се), (према изложити) 14.5.1.1.(2). 
излагати, излажем, (добити лагањем) 

14.5.1.1.(2). 
излагiЧ, -ача м, ВОК. йзлагачу, инстр. изла

гачем (не -ом), мн. излагачи, излагача 3.1.3.; 
14.1.1. 

излагачица, -е Ж, ВОК. -ице, инстр. -ом, ген. 

ми. -и ца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
излагiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



излазак 

излазак, -ска м, мн. изласци, излазака, изла

сцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
излакitрати, изшiкирам, 3. л. мн. излакира-

ју 14.5.1.1.(3). 
изланути (се) и изланути (се), изланём (се) 

14.5.1.1.(1). 
излапелост ек. уп. ијек. излапјелост 

излапео ек. уп. ијек. излапио 

излапио ијек. (ек. излапео), изшiп(ј)ела, из

шiп(ј)ело, одр. изшiп(ј)ели, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
излапјелост ијек. (ек. излапелост), -ости 

Ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

излевати (се) ек. уп. ијек. излијевати (се) 

излегати (се), излежём (се), ПРИЛ. сад. изле

жући (се) 14.5.1.1.(2). 
излежати се, -им се 14.5.1.1.(4). 
излежавати се, излежавам се, ПРИЛ. сад. из

лежавајући се 14.5.1.1.(3). 
излемати (не излијемати), излёмам ек. И 

ијек. 14.5.1.1.(3). 
изленити се ек. уп. ијек. излијенити се 

излепити ек. уп. ијек. излијепити 

излепљitвати ек. уп. ијек. изљепљitвати 

излет и излет, -а м, ген. МН. излёта 14.1.1.С 

излетати ек. уп. ијек. излијетати 

излетети ек. уп. ијек. излетјети 

излетити се ек. уп. ијек. изљетити се 

излетјети ијек. (ек. излетети), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

излетнйк, -а м, ВОК. излетнйче, мн. излет

ници, излетника, излетницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
излетнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
излећи ек. уп. ијек. изљећи 

излечење ек. уп. ијек. изљечење 

излечив = излечљив ек. уп. ијек. изљечив 

излечitвати ек. уп. ијек. изљечitвати 

излечивост = излечљивост ек. уп. ијек. из-

љечивост = изљечљивост 
излечити (се) ек. уп. ијек. излијечити (се) 

излечљив = излечив (В. изљечив) 
излечљивост = излечивост (В. изљечи-

вост) 

излокiност 

излешкitвати се, излешкујем се, ПРИЛ. сад. 

излешкујући се 14.5.1.1.(2). 
излив, -а м, МН. изливи, излива ек. и ијек. = 

изљев, -а м, МН. изљеви, изљёва ијек. 14.1.1.С. 

излitвати (се), ијек. (ек. излевати (се» изли

вам (се), ПРИЛ. сад. изливајући (се) 14.5.1.1.(3). 
излйзiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
излitзати (се), излижём (се) 14.5.1.1.(2). 
излијевати (се), излијевам (се) (ек. излёвам 

(се», ПРИЛ. сад. излијевајући (се) (ек. излевајући 

(се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
излијемати не него излемати (В.) 

излијенити се ијек. (ек. изленити се), излије

ним се (ек. излёним се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
излнјепити ијек. (ек. нзлепити), излијепим 

(ек. излёпйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
излијетати ијек. (ек. излетати), излијећем 

(ек. излећём), ПРИЛ. сад. излијећући (ек. излећу

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
излијечити (се) ијек. (ек. излечити (се», 

излијечим (се) (ек. излёчим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

излити (се), излијём (се), импер. излиј, из

лијмо, излијте 14.5.1.1.(2). 
изли шност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
излог, -а м, МН. излози, излога, излозима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
изложак, -шка м, МН. излошци, изложака, 

излошцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
изложба, -ё ж, ген. МН. изложаба и изложбй 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

Изложба сликi Оље Ивањицкй, Изложбё 
слика Ољё Ивањицкй ж 1.2.1.1.р.; 14.1.2.1. 

изложеност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изложилац (не изложиоц), -иоца м, ВОК. из

ложиоче, инстр. изложиоцем (не -ом), МН. из

ложиоци, изложилаца, изложиоцима 7.2.2 .. ; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

изложиоц не него изложилац (В.) 

изложити, изложйм, (ставити што на видно 

место; ложењем потрошити) 14.5.1.1.(4). 
излокiност и излокiност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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излокати 

излокати, излочём и изл6кати, излочём 
1I.1.1.Ь; 14.5.1.1.(2). 

изломљеиiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
излудети ек. уп. ијек. излуцјети 

излудити, излудйм, (учинити кога лудим) 

14.5.1.1.(4). 
излудјети ијек. (ек. излудети), -йм, (полуде

ти) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
излудовати се, излудујём се 14.5.1.1.(2). 
излуђивати, излуђујём, прил. сад. излуђу

јући 14.5.1.1.(2). 
излуфтирати, излуфтйрам, 3. л. МН. излуф

тирају 14.5.1.1.(3). 
излучак, -чка М, МН. излучци, излучака, из

лучцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
излучаи, -ч на, -чно, одр. излучнй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
излучевина, -ё ж, ген. МН. излучевйна 

14.1.2.1.Ь. 

излучење, -а с, ген. МН. излучења 14.1.3.d. 
излучивати (се), излучујём (се), прил. сад. 

излучујући (се) 14.5.1.1.(2). 
излучина, -ё ж, ген. МН. излучйна 14.1.2.1.Ь. 

излучити, излучйм 14.5.1.1.(4). 
излучНii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
изљев = излив (В.) 
изљепљивати ијек. (ек. излепљивати), из

љепљујём (ек. излепљујём), прил. сад. изљепљу

јући (ек. излепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
изљетити се ијек. (ек. излетити се), -йм се, 

прил. сад. изљетёћи се (ек. излетёћи се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

изљеliи ијек. (ек. излеliи), -гнём 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.3.; 14.5.1.1.(1). 

изљечење ијек. (ек. излечење), -а с, ген. МН. 

изљечења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
изљечив = изљечљив ијек. (ек. излечив = 

излечљив), -а, -о, одр. изљечивй и изљечљивй 

(ек. излечивй и излечљивй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
изљечивати ијек. (ек. излечивати), изљечу

јём (ек. излечујём), прил. сад. изљечујући (ек. из

лечујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изљечивiiст = изљечљивiiст ијек. (ек. изле

чивiiст = излечљивiiст), -ости ж, инстр. -ости 
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изместа 

и -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 3.1.2.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

изљечљив = изљечив (В.) 

изљечљивiiст = изљечивiiст (В.) 
изљубити (се) (не ижљубити (се», изљубйм 

(се) 14.5.1.1.(4). 
изљуљати (се), изљуљам (се) 14.5.1.1.(3). 
изљутити се, изљутйм се 14.5.1.1.(4). 
измак, -а М, МН. измаци, измака, измацима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
измакиути = измаliи и измаliи, измакнём 

14.5.1.1.(1). 
Измалена, прил. 12.1.; 14.6. 
изманикирати, иманикйрам, 3. л. МН. изма

никирају 14.5.1.1.(3). 
измарширати, измаршйрам, 3. л. МН. измар

ширају 14.5.1.1.(3). 
измасакрирати, измасакрйрам, 3. л. МН. из

масакрирају 14.5.1.1.(3). 
измасирати, измасйрам, 3. л. МН. измасира-

ју 14.5.1.1.(3). 
измаliи и измаliи = измакиУти (В.) 
Између, предл. 

измељати, измёљам, 14.5.1.1.(3). 
измена ек. уп. ијек. Измјена 

изменити (се) ек. уп. ијек. измијенити (се) 

измен(и)цё ек. уп. ијек. измјен(и)цё 

изменичан ек. уп. ијек. измјеничан 

изменично и изменично ек. уп. ијек. измје-

нично и измјенично 

изменљив = измењив ек. уп. ијек. измјен

љив = измјењив 

изменљивiiст = измењивiiст ек. уп. ијек. из-

мјенљивiiст = измјењивiiст 

измењати ек. уп. ијек. измијењати 

измењив = изменљив (В.) 

измењивати (се) ек. уп. ијек. измјењивати 

(се) 

измењивiiст = изменљивiiст (В.) 

измерив = измерљив ек. уп. ијек. измјер-
љив 

измерити ек. уп. ијек. измјерити 

измерљив = измерив (В. измјерљив) 

измерљивiiст ек. уп. ијек. измјерљивiiст 

измесити ек. уп. ијек. измијесити 

изместа ек. уп. ијек. измјеста 



измести 

измести и измести, изметём, (ишчистити 

метлом) 14.5.1.1.(1). 
измести и измести, изметём, (измутити) 

14.5.1.1.(1). 
изместити ек. уп. ијек. измјестити 

изметати (се), измећём (се), прил. сад. изме

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изметнути и изметнути, изметнём 

14.5.1.1.(1). 
измеliiр (р. хизмеliiр), -ара м, вок. измећiiру 

и измећаре, инстр. -аром и -арем, мн. измећари, 

измеМра 14.1.1.а.Ь. 

измеliарити (р. хизмеliарити), измећiiрйм, 

прил. сад. измеМрёћи 14.5.1.1.(4). 
измеliiрка (р. хизмеliiрка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
измёшiно ек. уп. ијек. измијёшiiно 

измёшiiност ек. уп. ијек. измијешiiност 

измешати (се) ек. уп. ијек. измјешати (се) 

измештати ек. уп. ијек. измјештати 

измигољити (се) и измигољити (се), -йм 

(се) 14.5.1.1.(4). 
измијенити (се) ијек. (ек. изменити (се», 

измијенйм (се) (ек. измёнйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

измијењати ијек. (ек. измењати), измијењам 

(ек. измёњам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
измијесити ијек. (ек. измесити), измијесйм 

(ек. измёсйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
измијёшiiно, прил. 14.6. 
измијёшiiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
измијешати (се) ијек. (ек. измешати (се», 

измијешам (се) (ек. измёшам (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

измилети ек. уп. ијек. измиљети 

измиљети ијек. (ек. измилети), измИлйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
измиритељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. измиритељи, измиритёља 14.1.1.а.Ь. 

измити, измијём, импер. измйј, измйјмо, из

мйјте 14.5.1.1.(2). 
измицати (се), -чём (се), измичући (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
измишљати, измйшљам, прил. сад. изми

шљајући 14.5.1.1.(3). 

изможден 

измишљотина и измишљотина, -ё ж, ген. 

мн. -йна 14.1.2.1.Ь. 

измјен(и)цё ијек. (ек. измен(и)цё), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 12.1.; 14.6. 

измјена ијек. (ек. измена), -ё ж, ген. мн. измU)ё

на 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
измјеничан ијек. (ек. изменичан), -чна, -ч но, 

одр. изм(ј)еничнй, -а, -5, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

измјенично и измјенично ијек. (ек. изме

нично и изменично), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
измјенљив = измјењив ијек. (ек. изменљив 

= измењив), -а, -о, одр. измU)енљивй и измU)е
њивй, -а, -5, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

измјенљивост = измјењивост ијек. (ек. из
менљивост = измењивост), -ости ж, инстр. 
-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

измјењив = измјенљив (В.) 
измјењивост = измјенљивост (В.) 
измјењивати (се) ијек. (ек. измењивати (се», 

измU)ењујём (се), прил. сад. измU)ењујући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
измјерити ијек. (ек. измерити), измU)ерйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
измјерљив ијек. (ек. измерив = измерљив), 

-а, -о, одр. измјерљивй (ек. измеривй и измерљи

вй), -а, -5, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
измјерљивост ијек. (ек. измерљивост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

измјеста ијек. (ек. изместа), прил. 12.2.; 
14.6. 

измјестити ијек. (ек. изместити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

измјештати ијек. (ек. измештати), изм(ј)ёш

там, прил. сад. измU)ештајући (ПМС допушта и 

облике са ије) 14.5.1.1.(3) 
измлети = иза млети ек. уп. ијек. изамљети 
измљети = изамљети (В.) 
измоделовати, -ујём 14.5.1.1.(2) (и измоде

лирати, измоделйрам, 3. л. мн. измоделирају 
14.5.1.1.(3». 

изможден (не изможђен), -а, -о, одр. измо

жденй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

359 



itзможденост 

itзможденост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
itзможђен не него изможден (в.) 

нзмозгатн и itзмозгатн, измозгам 

14.5.1.1.(3). 
itзмореност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нзмоliн и itзмоliн, измогнём 14.5.1.1.(1). 
itзмрвнтн (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
нзмрљатн (се), измрљам (се) 14.5.1.1.(3). 
нзмрснтн, измрсим 14.5.1.1.(4). 
измршавнтн, -им и нзмршавнтн, измрша-

вим 14.5.1.1.(4). 
измршатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
нзмудрнтн, измудрим 14.5.1.1.(4). 
нзмудроватн, измудрујём 14.5.1.1.(2). 
нзмузатн, измузам, прил. сад. измузајући (не-

сврш. према itзмустн) 14.5.1.1.(3). 
нзмуљатн, -ам и нзмуљатн, измуљам 

14.5.1.1.(3). 
itзмустн, измузём, прид. трп. измузен, изму

зена, измузено (не измужен, измужена, изму

жено) 14.5.1.1.(1). 
нзмУжен, нзмужена, нзмужено не него нз-

музен, нзмузена, нзмузено (в. изумстн) 

itзмуliкатн, -ам 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
измуцатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
itзмучен, -а, -о, одр. измучени, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
itзмученост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
itзмучнтн (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
нзнад, предл. 12.1. 
нзнадпр6сечан, -чна, -ч но, одр. изнадпро

сечни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.2.; 
14.3. 

нзнајмнтн, изнајмим 14.5.1.1.(4). 
нзнајмљнв, -а, -о, одр. изнајмљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нзнајмљitватн, изнајмљујём, прил. сад. из

најмљујући 14.5.1.1.(2). 
нзнајмљitвач, -ача м, вок. йзнајмљивачу, ин

стр. -ва чем (не -ом), мн. изнајмљивачи, изнајм

љивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нзналазак, -ска м, мн. изюiласци, изна

лазака, изналасцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 
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нзнервitратн (се) 

нзналазач, -ача м, вок. йзналазачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. изналазачи, изналазача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
изналазачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
изналазити, -им, прил. сад. изналазёћи 

14.5.1.1.(4). 
изнми и itзнаliи, изнађем 3.2.3.; 3.3.2.; 

14.5.1.1.(2). 
изнашати (боље изнОСити), изнашам, прил. 

сад. изнашајући 14.5.1.1.(3). 
Изнебуха, прил. 12.1.; 14.6. 
изневеравати ек. уп. ијек. изневјеравати 

изневерити ек. уп. ијек. изневјерити 

изневјеравати ијек. (ек. изневеравати), из-

невШерiiвам, ПРИЛ. сад. изневU)еравајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

изневјерити ијек. (ек. изневерити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
itзнеговати ек. уп. ијек. itзњеговати 

itзнедрити ек. уп. ијек. itзњедрити 

изнемогао, изнемогла и изнемогла, изнемо-

гло и изнемогло, одр. изнемогли, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
изнемогло, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
изнемоглост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изнемоliао, -ала, -ало, одр. изнемоћали, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
изнемОћати, -ам 14.5.1.1.(3). 
нзнемоliи и нзнемоliн, изнемогнём 

14.5.1.1.(1). 
Изненада, ПРИЛ. 14.6. 
Изненадност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изненађен, -а, -о, одр. изненађени, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
нзненађено, ПРИЛ. 3.3.2.а.; 14.6. 
изненађеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изненађење, -а с, ген. МН. изненађења 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
изненађitвати (се), изненађујём (се), ПРИЛ. 

сад. изненађујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изнервitрати (се), изнервирам (се) 

14.5.1.1.(3). 



изнесен 

изнесен (не изнешен), изнесена, изнесено 

(не изнешена, изнешено), одр. изнесенй (не из

нешени), -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
изнести и изнести не него изнети и изни

јети (в.) 

изнети ек. уп. ијек. изнијети 

изнешен, изнешена, изнешено не него из

несен, изнесена, изнесено (в.) 

изнијансйрiност, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изнијети (не изнести) ијек. (ек. изнети (не 

изнести», изнесём 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
изникнути = изниliи, изникнём 14.5.1.1.(1). 
изниliи = изникнути (в.) 
изницати, -чём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
Изнова, прип. 12.1.; 14.6. 
изнојавати (се), изнојавам (се), прип. сад. 

изнојавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
изнојити (се), изнојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
износак, -ска м, МН. износци, износака, из

носцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
изнОСити (боље него изнашати), износйм, 

прип. сад. износёћи 14.5.1.1.(4). 
изношен, -а, -о, одр. изношенй, -а, -6, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
изнуди ца, -ё ж, ген. мн. изнудйца 14.1.2.1.Ь. 

изнуђење, -а с, ген. МН. изнуђења 14.1.3.d. 
изнуђивати, изнуђујём, прип. сад. изнуђу-

јући 14.5.1.1.(2). 
изнуђивiч, -ача м, ВОК. изнуђивачу, инсТр. 

-ачем (не -ом), МН. изнуђивачи, изнуђивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
изнуђивiчкй, -а, -6, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
нзнурен и нзнурен, -а, -о, ОДр. изнурени и 

изнуренй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
изнурено и изнурено, прип. 14.6. 
изнуреност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изнури вати (се), изнурујём (се), прип. сад. 

изнурујући (се) 14.5.1.1.(2). 
изнурити (се), -йм (се) и изнурити (се), из

нурйм (се) 14.5.1.1.(4). 
изнутра и изнутра, прип. 12.1.; 14.6. 
изњеговати ијек. (ек. изнеговати), -ујём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

Изокола 

изњедрити ијек. (ек. изнедрити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

изњихати (се), изњйшём (се) 4.1.; 8.2.2.2.; 
14.5.1.1.(2) и изњйхам (се) 4.1.; 14.5.1.1.(3). 

изњушити, -йм и изњушити, изњушйм 

14.5.1.1.(4). 
изњушкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
изо-, преф. 

изобарати, изОбарам, прип. сад. изобарају-

ћи 14.5.1.1.(3). 
изобијати, изОбйјам 14.5.1.1.(3). 
изобiiла, прип. 12.1.; 14.6. 
изобiiлан, -л на, -лно, одр. изобйлнй, -а, -6, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изобйлно, прип. 14.6. 
изобилност, -ости ж, и нСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изобйља, прип. 14.6. 
изобйље и изобйље, -а с, ген. МН. -йља 

14.1.3.d. 
изобичавати се, изобичавам се, прип. сад. из

обичавајући се 14.5.1.1.(3). 
изобличавати (се), изобличiiвам (се), прип. 

сад. изобличавајући (се) 14.5.1.1.(3) = изобли

чивати (се), изобличујём (се), прип. сад. изоб

личивајући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изоблйченост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изобличење, -а с, ген. МН. изобличења 

14.1.3.d. 
изобличивати (се) = изобличавати (се) (в.) 
изобличити (се), изОблйчйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
изображавати (се), изображавам (се), прип. 

сад. изображавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
изображенiiст и изоорiiженiiст, -ости ж, ин-

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изограђйвати, изограђујём 14.5.1.1.(2). 
изодiвна, прип. 12.1.; 14.6. 
изоденути (се) ек. уп. ијек. изодјенути (се) 

изодести ек. уп. ијек. изодјести 

изодјенути (се) ијек. (ек. изоденути (се», -ём 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
изодјести ијек. (ек. изодести), изодје

дём и изодијём (ек. изодедём) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

Изокола, прип. 12.1.; 14.6. 
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изоколни 

Изоколни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нзокренути (се), изокрёнём (се) 14.5.1.1.(1). 
изокретати (се), -ћём (се), прил. сад. изокре-

ћући (се) и изокретати (се), изокрёћём (се), 

прил. сад. изокрёћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изошщијски = Изолациони (в.) 

изолациони = изолацијски, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изолационист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

изолационистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

изолинија и изолинија, -ё ж, ген. мн. -ија 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
изолирбанд, -а м, мн. изолирбанди, изолир

банди 14.1.1.С. = изолир-трiка, -ё ж, ген. мн. 

изолир-траки и изолир-трiiка 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. КОД ТРАКЕ множ. У РЕДУ? 

изолир-трiка = изолирбанд (в.) 

изолован, -а, -о, одр. изоловани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
изоловано, прил. 14.6. 
изолованост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изоловати (се), -ујём (се) 14.5.1.1.(2) (и изо

лирати (се), изолирам (се), 3. л. мн. изолирају 
(се) 14.5.1.1.(3». 

изолученост и изолученост, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изолучити, -им и изолучити, изолучим 

14.5.1.1.(4). 
изоморфан и изоморфан, -фна, -фно, одр. 

изоморфни И изоморфни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изопачавати (се), изошiчавам (се), прил. сад. 

изопачавајући (се) 3.1.1.; 14.5.1.1.(3) = изопачи

вати (се), изошiчујём (се), прил. сад. изошiчујући 

(се) 14.5.1.1.(2). 

изопачен, -а, -о, одр. изопачени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
изопаченост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изопачење, -а с, ген. мн. изопачења 14.1.3.d. 
изопачивати (се) = изопачавати (се) (в.) 
изошiчити (се), изопачим (се) 14.5.1.1.(4). 
изопијати (се), изопијам (се) 14.5.1.1.(3). 
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израђеност 

изОстанак, -анка м, мн. изОстанци, изОстана

ка, изОстанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
изОстанути = изОстати (в.) 
изостarак, -тка м, мн. изостаци, изОстатака, 

изостацима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
изОСтати 

14.5.1.1.(1). 
изОстанути, изОстанём 

изотварати и изотварати, изотварам 

14.5.1.1.(3). 
изотерма, -ё ж, ген. мн. изотерми, геогр. 

14.1.2.1.Ь. 

изотермичан, -чна, -чно, одр. изотермичнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изохрон, -а, -о, одр. изохрони, -а, -о, ген. мн. 

-их = изохроничан, -ч на, -чно, одр. изохронич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изохроничан = изохрон (в.) 
изохронизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.С. = изо

хроност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изохроност = изохронitзам (в.) 
изоштреност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
израбљивач, -ача м, вок. израбљивачу, инсТр. 

-ачем (не -ом), мн. израбљивачи, израбљивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
израбљивачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Израван, -вна, -вно, одр. изравни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изравнати (се) = изравњати (се), -ам (се) 

14.5.1.1.(3) = изравни ти (се), изравни м (се) 

14.5.1.1.(4). 
изравнити (се) = изравнати (се) (в.) 
изравно, прил. 12.1.; 14.6. 
изравњати (се) = изравнати (се) (в.) 
израдак, -тка м, мн. израци, израдiiка, изра-

цима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
изр8ђати, изрiiђам, прил. сад. изрliђајући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
израђевина и израђевина, -ё ж, ген. мн. -ина 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

израђен, -а, -о, одр. израђени, -а, -о, ген. ми. 

-их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
израђеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



израђивати 

израђивати, израђујём, прил. сад. изрliђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
израђивач, -ача М, ВОК. израђивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. израђивачи, израђивача 

3.3.2.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Израел, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Израелац, -лца м, инстр. -елцем (не -ом), мн. 

Израелци, Израёлаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.С. 
израелиЬанин, -а, мн. израелићани, израе

лићiiна 14.1.1.с. 

израелиliанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
израелиЬанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Израел ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Израел кин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
израелскй, -а, -5, ген. мн. -йх, (према Изра

ел) и израелскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

Израелац) 4.2.а.; 14.3. 
Израелчев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
изражај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. изража

ји, изражаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
изражајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
израженiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изр8жљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ihраз и израз, -а м, ген. мн. израза 14.1.1.С. 

ihразан и изразан, -зна, -зно, одр. изразнй и 

изразнй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
израздвајати, израздвајам 14.5.1.1.(3). 
изразитiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Израйљ, -иља м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

израйљскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

израиа и израна, прил., (зарана) 12.1.; 14.6. 
израније, прил., (одраније) 12.1.; 14.6. 
изранити (се) не него исхранити (се) (в.) 

израиити, -йм = израњ8вити, израњавим 

и израњавити, -йм 14.5.1.1.(4). 
израњ8вати, израњавам 14.5.1.1.(3). 

изрескати 

израњ8вити и израњавити = изранити 

(в.) 

израњати, израњам, прил. сад. израњајући, 

(несврш. према изронити) 14.5.1.1.(3). 
израсли на, -ё ж, ген.. мн. израслйна 

14.1.2.1.Ь. 

израслица и израслица, .-ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

израста к, -ска М, мн. израсци, израстiiка, из

расцима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
израстао, -асла, -асло, одр. израслй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
израстати, израстам, прил. сад. израстајући 

14.5.1.1.(3). 
израсти и израсти, израстём 14.5.1.1.(1). 
израчити (се), израчйм (се) 3.1.2.; 1О.1.1.а.; 

14.5.1.1.(4). 
израчунавати, израчунавам, прил. сад. изра

чунавајући 3.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
израчунати, -ам 3.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
израчунљив = израчуњив, -а, -о, одр. из

рачунљивй и израчуњивй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
израчунљивiiст = израчуњивiiст, -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

израчуњив = израчунљив (в.) 
израчуњивiiст = израчунљивiiст (в.) 
ihраштiј, -а м, инстр. -јем (не -ом), мн. изра-

штаји, израштаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
израшliивати, изрliшћујём, прил. сад. изра-

шћујући 8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
изребра и ihребар, прил. 12.1.; 14.6. 
изреда, прил., (редом) 12.1.; 14.6. 
iIзредом, прил. 12.1.; 14.6. 
нзређати (се), изрёђам (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
изрезак, -еска м, мн. изресци, изрезакii, из-

ресцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
изрезати, -жём 14.5.1.1.(2). 
изрезбарити, изрезбарйм 14.5.1.1.(4). 
изрека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ёка 11.2.1.(1); 

14.1.2.l.b. 
изрекламирати, изрекламйрiiм, 3. Л. мн. из

рекламирају 14.5.1.1.(3). 
изрескати, -ам, (изрецкати, изрезуцкати) 

14.5.1.1.(3). 
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изреliи 

изреliи и изреliи, йзречём и изречём 3.2.3.; 
3.1.2.; 14.5.1.1.(2) и йзрекнём 3.2.3.; 14.5.1.1.(\). 

изрецкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
изрешетати, -ам 14.5.1.1.(3). 
изрибати, йзрйбам 14.5.1.1.(3). 
изрити, изријём 14.5.1.1.(2). 
изрицати, йзрйчём, прил. сад. изрйчући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изричан, -чна, -чно, одр. йзричнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
itзричит, -а, -о, одр. йзричитй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
изричито, прил. 14.6. 
изрично, прил. 14.6. 
ilзрован, -а, -о, одр. изрованй, -а, -о, ген. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
изровати, йзрујём 14.5.1.1.(2). 
изрогачити (се), изрогачйм (се) 3.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
изронити, йзронйм 14.5.1.1.(4). 
изроњавати, изроњавам, прил. сад. изроња-

вајући 14.5.1.1.(3). 
изругавати (се) = изругивати (се) (В.) 

изругати (се), йзругам (се) 14.5.1.1.(3). 
изругивати (се), изругујём (се), прил. сад. 

изругујући (се) 14.5.1.1.(2) = изругавати (се), 

изругiiвам (се), прил. сад. изругавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
изружити, йзружйм 14.5.1.1.(4). 
изруковати се, изрукујём се и itзруковати 

се, -ујём се 14.5.1.1.(2). 
изручење, -а с, ген. мн. изручења 3.1.2.; 

14.1.3.d. 
изручивати, изручујём, прил. сад. изручу

јући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
изручилац (не изручиоц), -иоца м, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. изручиоци, 

изручилiiцii, изручиоцима 3.1.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.с. 

изручиоц не него изручилац (В.) 

изручити, йзручйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
изс- не него ис- (исликати, исијавати, исе

лити, исељеник, исецкати, исукати) 

изубијати, изубйјам, 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
изувати (се), изувам (се), прил. сад. изувају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
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изх 

изудавати (се), изудајём (се) 14.5.1.1.(2) и из
удавам (се) 14.5.1.1.(3). 

изузев и ilзузев, прил. 12.1.; 14.6. 
изузетак, -тка м, ми. изузеци, изузётака, из

узецима 6.2.1.; \0.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Изузетан (уоб. изузетаи), -тна, -тно, одр. изу-

зётнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
изузети (се), йзузмём (се) 14.5.1.1.(\). 
ilзузетно (уоб. изузетно), прил. 14.6. 
Изузетност (уоб. изузетност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изузеliе, -а с, ген. мн. изузећii 14.1.3.d. 
изузимати, -ам прил. сад. изузима ју

ћи 14.5.1.1.(3) и -љём, прил. сад. изузимљући 
14.5.1.1.(2). 

изукрстити (се), изукрстйм (се) 14.5.1.1.(4). 
изукрштаност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изукрштати (се), изукрштам (се) 14.5.1.1.(3). 
изумети ек. уп. ијек. изумјети 

изумитељ, -а М, инстр. -ем (не -ом), ми. изу

митељи, изумитёља 14.1.1.Ь.с. 

изумилачкй, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

изумитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
изумјети ијек. (ек. изумети), изум(иј)ём, им

пер. изумйј, изумйјмо, изумйјте (ек. изумёј, из

умёјмо, изумёјте) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
изумрети ек. уп. ијек. изумријети 

изумријети ијек. (ек. изумрети), йзумријём 

(ек. йзумрём) 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
изустити, йзустйм 14.5.1.1.(4). 
itзути (се), изујём (се) 14.5.1.1.(2). 
изучавалац (не изучаваоц), -аоца м, вок. 

-аоче, инстр. -аоцем (не -ом), ми. изучавао

ци, изучавалаца, изучаваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

изучаваоц не него изучавалац (В.) 

изучавати, изучавам, прил. сад. изучавају

ћи 14.5.1.1.(3). 
изученост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
изучити (се), йзучйм (се) 14.5.1.1.(4). 
изх- не него исх-, (исходити, исходиште, ис

храна, исхранити, исхлапити итд.) 



изц-

изц- не него иец-, (исцелити, исцепати, ис

цртати итд.) 

изч- не него ишч-, (ишчашити, ишчешља

ти, ишчаврљати, ишчачкати итд.) 

изш- не него иш-, (ишетати, ишарати, иши-

бати, ишуњати итд.) 

из ша.лё, прип. 12.1.1.; 14.6. 
иј. = ијек. (В.) 

Ија, -ё ж 1.2.1.1.a.; 14.1.2.1. 
ијед (боље јед), -а м, ген. ми. ијёда, 14.1.1.с. 

иједан и иједан, -дна, -дно, ген. мн. -йх, (ико-

ји, али и: један једини, и један и други) 6.2.3.; 
14.2.2. 

иједан пут, прип. 12.1.; 14.6. 
ијек. 13.3.1.с. = иј., скр. ијекавекй 13.2.I.a. 
нјекавац = р. јекавац, -авца м, ВОК. -авче, ин-

стр. -авцем (не -ом), мн. (и)јекавци, (и)јекаваца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
ијекавизам = јекавitзам, -зма м, мн. -изми, 

-изама, -измима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
ијекавиз8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ијекавизирати, ијекавизйрам, 3. n. мн. ијека

визирају, прип. сад. ијекавизирајући 14.5.1.1.(3). 
ијекавица и ијекавица, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
ијекiвка = јекАвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. ми. -кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ијекавекй и ијекавекй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(Клајн 2009: "ијекавац, uјекавшшuна, обичније 
негојекавски итд.") 4.2.а.; 14.3. 

ијекавеки и ијекавеки, прип. 14.6. 
ијекавштина и ијек8вштина, -ё ж, ген. мн. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

ију и йју, УЗВ. 

ијују И ију-ју, УЗВ. 

-нјум И -иј, (Клајн 2009: "од пат. -јиm (нпр. 
калцuјум - калцuј, крuшерuјум - крuшерuј, 

ауguшорuјум - ауguшорuj итд.) подједнако су 

добри наставци; први се данас у Србији више 

употребљава. Погрешно је писање безј (кал

циум и сл.)"). 

ик., скр. икавекй 13.2.1.а. 

ПК "Прометёј" Новй Сад 1.2.1.1.m. 
икавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -авцем 

(не -ом), мн. июiвци, икаваца, икавцима 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

иконОстае 

икавизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.с. 
икавица, -ё ж 14.1.2.1. 
икiвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
икавекй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
икавштина, -ё ж 14.1.2.1. 
икад(i), прип., (било кад) 12.1.; 14.6. 
икакав, -ква, -кво, одр. икаквй (не икакй), 

-ё, -а, ген. мн. -их, (било какав; уз предлоге u се 
одваја од какав: и од каквог, и за какву итд.) 

6.2.3.; 14.2.2. 
икамо = об. икудi, прип. (било камо, било 

куда) 12.1.; 14.6. 
икакй не него икаквй (В. икакав) 

икако = икојако, прип. 12.1.; 14.6. 
икамо, прип. 12.1.; 14.6. 
икиндија = иliиндија (В.) 
ико, икога, зам., (уз придеве пише се одво

јено: и о коме, и за кога, и од кога итд.) 10.4.; 
14.2.2. 

икојако = икако (В.) 
икојй, -а, -ё, ген. ми. -йх (било који; уз пред

логе пише се одвојено: и од којег(а), и за ко

јег(а), и о којем) 4.2.а.; 14.2.2. 
иколик, -а, -о, одр. иколикй, -а, -о, геи. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.2.2. 
иколико, прип., (макар колико) 12.1.; 14.6. 
иконоб6рац, -рца м, ВОК. иконоборче, иистр. 

-б6рцем(не-ом),ми.иконоб6рци,иконОбораца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
иконоб6ретво, -а с 14.1.3. 
иконоклает(а), -ё м, ми. -и, -аста, -астима 

14.1.1.е. 

иконопие и иконопие, -а м, геи. ми. -писа 

14.1.I.c. 
иконописац, -сца м, ВОК. иконопйшче, ин

стр. -писцем (не -ом), мн. иконописци, иконо

писаца, иконописцима 6.2.1.; 8.2.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

иконопиенй и иконопиени, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.1.; 14.3. 
иконопоклонйк, -а м, ВОК. -ниче, мн. иконо

ПОКЛОНИЦИ,иконопоклоника,ИКОНОПОКЛОНИ

цима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
иконопокл6нетво, -а с 14.1.3.d. 
иконОстае, -а м, ми. иконОстаси, иконОста

са 14.1.1.с. 
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нкра 

нкра, -е ж, ген. мн. йкра и икрй 14.1.2.1.Ь. 

нкраст, -а, -о, одр. икрастй, -а, -о, ген. мн. -йх 

= нкричав, -а, -о, одр. икричавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
нкричав = нкраст (В.) 
нкричавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нкс, -а м, мн. пксеви, иксева 14.1.1.с. 

нкс зрак = нкс-зрак, -зрака М, мн. -зраци, 
-зрака, -зрацима 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

нкс-иоге, пкс-ногу ж, мн. 12.2.1.с.; 14.1.2.1. 
иксан не него инсан (В.) 

иктијар не него ихтијар (В.) 

нкуд(а), прип. 12.1.; 14.6. 
Илiнџа, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
илегалац, -лца м, ВОК. илегалче, иистр. -алцем 

(не -ом), мн. илегалци, иш~гiлаца, илегалцима 

6.2.1.; 7.2.2.а.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
илегалка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.;14.1.2.1.Ь. 

илегалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
илегалство,-ас,мн.илегалства,илегалста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
Или (боље него Илити), везн. 

Илiiј, -ија м, иистр. -јем (не -ом) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
= Илиои, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 

Илија, -е м '1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Илијада и.илијада, -е ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
Илијаш, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

Илијин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Или
ја)I.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

Илијино, -а с, (дан у години) 1.2.1.1.t.; 
14.1.3. 

илијинскii = илинскii, -а, -о, ген. мн. -йх 
1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Илијиli = Илiili, -а м, (према Илија) 3.2.3.; 
1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

Илиндан, -а м и Илiiн дан, Илйна дiiнa и 
Илйна дне м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 

илинданскii и илiiнданскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Илиндёнскii устанак, Илинденског устан

ка м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
илiiнскii = илијинскii (В.) 
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илочкii 

илiiнштак, -а м, мн. илинштаци, илиншта

ка, илинштацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
илiiњача, -е ж, ген. мн. илйњача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Илiiње, -а с 1.2.1.1ј.; 14.1.3. 
Илион = Илiiј (В.) 
Илiiр, -ира м, инстр. -ом, мн. Илири, Илира 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь. 
илирац, -рца м, ВОК. плйрче, инстр. -ирцем 

(не -ом), мн. илирци, илйраца, илирцима 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

илирilзам, -зма м 1.2.1.1Ј.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 
Илiipија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.ћ.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
илiiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
илiiрскii покрёт, илирског(а) покрета 

м, (ПМС: "илирски йокреш или илиризам") 

1.2.1.1.ј; 14.1.1. 
илирство, -а с 14.1.3.d. 
Илити (боље Или), везн. 

Илiili = Илијиli (В.) 
Илiili (у рус. именима) не него Иљiiч (В.) 
илиџа и Илиџа, -е ж, ген. мн. -иџа и-йџа 3.4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

Илиџа, -е ж, (део Сарајева) 1.2.1.1.h.; 3.4.1.; 
14.1.2.1. 

Илиџанин и Илиџанин, -а м, мн. Илиџани, 
Илиџана и Илиџани, Илиџана 1.2.1.1.d.; 3.4.1.; 
14.1.1.с. 

Илиџанка и Илиџанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), 
ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.4.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Ил ка, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
Иловача, -е ж, ген. мн. иловача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Иловачаст, -а, -о, одр. иловачастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Илок, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Илочанин, -а м, мн. Илочани, Илочана, (ста

новник Илока) 3.1.2.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Илочанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй = 

Илочкиња, -е ж, ген. мн. Илочкйња, (становни
ца Илока) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

Илочкиња = Илочанка (В.) 
илочкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 



илузионitзам 

илузионitзам, -зма м, мИо илузионизми, илу

зионизама, илузионизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
илузионист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

илузионистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

илузорност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
илуминирати, илуминйрам, 3. л. мн. илуми

нирају, прил. сад. илуминирајући 14.5.1.1.(3). 
илуминист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

илустративност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Њьин, -а м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Иљйч (не Илйli), -а м, (ПМС: "Илuћ у рус. 

именима (Петар Илић Чајковски), трад., поред 

Иљuч") 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Иљуша, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Иљушин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
имагинарност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
имВжист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

ималац (не имаоц), -аоца м, ВОК. -аоче, инетр. 

-аоцем (не -ом), мн. имаоци, ималаца, имаоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(2); 14.1.1.а.Ь. 
имало, прил. 12.1.; 14.6. 
и мало, прил. изр., (макар мало, иоле) 

имао не имао и имао немао (имао - немао), 

имала не имала и имала немала (имала - не

мала) (црта са размаком) 

имаоц не него имала Ц (В.) 

иматеријалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

имати, -ам, прил. сад. имајући 14.5.1.1.(3). 
имбецил, -а м, мн. имбецили, имбецйла 

и имбецйл, -ила м, мн. имбецйли, имбецйла 

14.1.1.с. 

имбецилност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
име, -ена с, мн. имена, имена 14.1.3. 
ii-мејл (енгл. e-mail), -а м, и-мёјлови, и-мёјло

ва (и краће мејл В.) 12.2.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
имела и имела, -ё ж, геи. мн. имёла и имела, 

бот. 14.1.2.1.Ь. 

Имоliiнка 

имелица и имелица, -ё ж, ген. мн. -йца, (дем. 

од имела и имела) 14.1.2.1.Ь. 

именйк, -а М, мн. именйци, именйка, именй

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
именилац (не имениоц), -иоца м, инетр. -ни

оцем (не -ом), мн. имениоци, именилаца, име

ниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
имениоц не него именилац (В.) 

именичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

именички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
именичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
имеНОВiнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
именоваље, -а с, ген. мн. именовања 

14.1.3.d. 
имењiк, -а м, ВОК. -њаче, мн. имењаци, 

имењака, имењацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

имењакиња, -ё ж, ген. мн. имењакйња 

14.1.2.1.Ь. 

Имер (алб. Утег), -а м, ВОК. -е, инетр. -ом 
1.2.1.1.а.; 9.1.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

иметак, -тка м, мн. имеци, имётака, имеци

ма 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
имигрант, -а м, мн. имигранти, имиграната 

6.3.; 14.1.1.с. 
имигрирати, имигрйрам, 3. л. мн. имигри

рају, прил. сад. имигрирајући 14.5.1.1.(3). 
имИтiторство, -а с, мн. имитаторства, ими

таторстава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
имитирати, имитйрам, 3. л. мн. имитирају, 

прил. сад. имитирајући 14.5.1.1.(3). 
ИМИI.Iи, -а м, инетр. -ом, мн. ИМИI.Iи, имйџа 

3.4.1.; 14.1.I.b.c. 
имОбйлије, -йја ж мн. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
имовинскй и имовйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
имотскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Имотскй, Имотског (а) м, ЛОК. у Имотском(е) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Имоткиња = Имоliiнка (В.) 
Имоliанин, -а м, мн. ИмоМни, Имоћана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
ИмоЫнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

= Имоткиња, -ё ж, ген. мн. Имоткйња 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
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имперiiторка 

имперiiторка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
имперiiторскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
itмпёрија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
империјiiл, -ала М, МИ. империјали, импери

јала 5.1.5.; 14.1.1.с. 
империјiiлаи, -лна, -лио, одр. империјалий, 

-а, -о, геи. МН. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
империјалИзам, -зма М, МН. империјализми, 

империјализама, империјализмима 5.1.5.; 6.1.3.; 
14.1.1.С. 

империјалист(а), -е М, МН. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

империјалистичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

импёрiiјскii = импёријумскii, -а, -о, ген. МН. 
-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

импёријум, -а м, и нстр. империјумом, МН. 

империјуми, империјума (и импёрiiј, -а М, ин

стр. империјем, МН. империји, имперйја) 14.1.1. 
импёријумскii = импёрiiјскii (В.) 

импертииеитиост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
импертииеиција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
имперф., сКр. имперфек(а)т 13.3.1.С. 

имперфек(а)т, -кта м 6.2.1.; 14.1.1. 
имперфектiiваи, -виа, -вио, одр. имперфек-

тйвнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
имперфективиост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
имплаитiiт (не ииплаитiiт), -ата м, МН. им

плантати, имплантати 14.1.1. 
имплицирати, имплицйрам, 3. n. мн. импли-

цирају, прип. сад. имплицирајући 14.5.1.1.(3). 
имплиците, прип. 14.6. 
ИМПЛИЦИТИО, прип. 14.6. 
импоиовати, -уј ем, прип. сад. ИМПОИУЈУ

ћи 14.5.1.1.(2) (и импоиирати, импоийрам, 
3. n. МН. импоиирају, прип. сад. импонирајући 

14.5.1.1.(3». 
импорт, -а м, ген. МН. импората и импорта 

14.I.1.С. 

импортёр, -ера м, ВОК. импортеру, инстр. 

-ером, МН. импортери, импортера 14.1.1.а.Ь. 
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импулс 

импортиii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
импортовати, -у јем, прип. сад. импортују

ћи 14.5.1.1.(2) (и импортирати, импортйрам, 
3. n. мн. импортйрају, прип. сад. импортйрајући 

14.5.1.1.(3». 
импотеитиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
импотеиција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
импрегиiipаиост, -ости Ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
импрегиисати, импрегиишем, прип. сад. 

импрегнишући 14.5.1.1.(2) (и импрегиирати, 
импрегнйрам, 3. n. МН. импрегнйрају, прип. сад. 
импрегнйрајући 14.5.1.1.(3». 

импресарио и импресiiрио, -ија М, инстр. 

-ијом, МН. -ији, импресарйја и импресарйја 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.С. 
импресија и импјЈёсија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
импресиоиирати, импресионйрам, 3. n. МН. 

импресионирају, прип. сад. импресионирајући 

14.5.1.1.(3). 
импресиоиист(а), -е м, МН. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

импреСИОИИСТИЧКii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

импресиоиисткиња, -е Ж, ген. МН. им преси

онисткйња 10.2.(2); 14.1.2.l.b. 
импримпур и импримiiтур, -а м, и нстр. 

-ом, ген. МН. -ура 14.1.1.Ь.С. 

импровИзiiтор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, 

МН. импровизатори, импровизатора 14.l.l.a.b. 
импровИзiiторскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
импровизовати, -уј ем, прип. сад. импрови

зујући 14.5.1.1.(2) (и импровизирати, импро
визирам, 3. n. МН. импровизирају, прип. сад. им

провизирајући 14.5.1.1.(3». 

(В.) 

импулзiiваи необ. боље импулсiiваи (В.) 

импулЗiiвио необ. боље импулсiiвио (В.) 

импулзивиост необ. боље импулсивиост 

импулс, -а м, МН. импулси, импулса 

14.l.l.C. 



импулсiiван 

ИМПУЛСiiван боље од необ. импулЗiiван, 

-вна, -вно, одр. ймпулзйвнй И ймпулсйвнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
импулсiiвно боље од необ. импулЗiiвно, 

прнп.14.6. 

импулсивност боље од необ. импулзив

ност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
импутирати, импутйрам, 3. п. мн. импути

рају, прип. сад. импутирајући 14.5.1.1.(3). 
импф., скр. имперфек(а)т 13.3.1. 
имун и имун, -а, -о, одр. имунй И ймунй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
имунизовати, -у јем, прип. сад. имунизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и имунизирати, имунизйрам, 
3. п. мн. имунизирају, прип. сад. имунизирајући 
14.5.1.1.(3)). 

имуно-, преф. 

имуносистём, -ема М, мн. имуносистеми, 

имуносистема 14.1.1.с. 

имуност и имуност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
имуносупресија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
имуliан, -ћна, -ћно, одр. ймућнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
имуliнiiк, -а М, ВОК. -нйче, мн. имућнйци, 

имућнйка, ймућнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

имуliност и имуliност, -ости ж, ннстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
имуliствен, -а, -о, одр. имућственй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
имуliство, -а с, мн. имућства, имућстава 

6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
инliliёње, -а с, ген. мн. инаћења 14.1.3.d. 
инаугурисати, -шем, прип. сад. инаугуришу

ћи 14.5.1.1.(2) (и инаугурирати, инаугурирам, 
3. п. мн. инаугурирају, прип. сад. инаугурирају
ћи 15.4.1.1.(3)). 

иначе, прип. 14.6. 
ИН81,1ија и инauија, -е М, дат. -ији, ннстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
инаUiiјка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

3.4.3.; 5.1.5.; 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
инаuйјскй и инauйјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

индивидуализовати 

инвазйјскй = инвазионй (В.) 
инвазионii = инвазiiјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
инвазионист(а), -е М, -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

инвалидност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инвалйдскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
инвентар, -ара М, инстр. -ом, мн. инвентари, 

инвентара 14.1.1.Ь.с. 

инвентивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инвенциозан, -зна, -зно, одр. йнвенциознй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инвенциозност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инверзан и инверзан, -зна, -зно, одр. ин

верзнй и инверзнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

инверзйјскй = инверзионй (В.) 

инверзионii = инверзiiјскii, -а, -о, ген. мн. 
-йх 5.1.3.; 4.2.а.;14.3 

инвестирати, инвестирам, 3. п. мн. инвести
рају, прип. сад. инвестирајући 14.5.1.1.(3). 

инвестицiiјскii = инвестиционii (В.) 
инвестиционй = инвестицiiјСКii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инг., не него ИНЖ. (В.) 

ингениозан, -зна, -зно, одр. йнгениознй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ингенибзно, прнп. 14.6. 
ингениозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ингредијент, -а М, мн. ингредијенти, ингре

дијената 5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
ингредијенција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
индекс, -а М, мн. индекси, индекса 14.1.1.с. 

индепендентист(а), -е М, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

индетерминист(а), -е М, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

индивидуа и индивИдуа, -е ж, мн. -дуе, -дуа 

14.1.2.1.Ь. = индивидуум и индивiiдуум, -ума 

М, мн. -дууми И -дуи, -дуума и -дуа 14.1.1.с. 

индивидуализовати, -у јем, прип. сад. ин

дивидуа.лизујУћи 14.5.1.1.(2) (и индивндуалн-
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индивндуалист(а) 

зИрати,индивидуализйрам,3.л.мн.индиви

дуализирају, прил. сад. индивидуализирајући 

14.5.1.1.(3». 
индивидуалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

индивидуалистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
индивидуалисткиња, -ё ж, ген. мн. индиви

дуалисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
индивидуалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
индивидуум и индивiiдуум = индивидуа 

и индивИдуа (В.) 

индигнирати, индигнйрам, 3. л. мн. индиг
нирају, прил. сад. индигнирајући 14.5.1.1.(3). 

индиго, -а м 14.1.1.с. 

индиго-шiПiiр, индиго-папира м, инстр. ин

диго-папиром, мн. индиго-папири, индиго-па

пира 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 

Индија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Индијанац, -нца м, мн. Индијанци, Индија

наца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.с. 
индијанист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

Индијанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Индијанкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
индијанскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Индијанчев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

11.1.2.; 14.3. 
Индијац, -йјца, мн. Индијци, Индија

ца и Индијац, -ијца, мн. Индијци, Индйјаца 
1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 

индијев = индијумов (В.) 

Индйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.l.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Индијкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

индiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

индијум, -а м, инстр. индијумом, мн. инди

јуми, индијума (и индиј, -а м, инстр. индијем, 

мн. индији, индйја), хем. 5.1.5.; 14.1.1.Ь 
индијумов, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
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Индонежанин 

Индијчев и Индијчев, -а, -о, ген. мн. -ЙХ 
1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 

iiндирект, -а м, мн. индиректи, индирёкта 

и индиреката 14.1.1.с. 

iiндискретан и iiндискретан, -тна, -тно, 

одр. индискрётнй И индискретнй, -а, -о, ген. 

мн. -ЙХ 6.2.3., 4.2.а.; 14.3. 
iiндискретно и iiндискретно, прил. 14.6. 
iiндискретност и iiндискретност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
индискреција и индискреција, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
индиспонiiраност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
индиферентан и iiндиферентан, -тна, -ТНО, 

одр. индиферёнтнй и индиферентнй, -а, -о, ген. 

мн. -ЙХ 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
индиферентitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.с. 
индиферентист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

индиферентно и iiндиферентно, прил. 

14.6. 
индиферентност и индиферентност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

индиција, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Индоевропљанин, -а м, мн. Индоеврбпља

ни, Индоеврбпљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
индоевропскii, -а, -о, ген. мн. -ЙХ 1.2.2.1.; 

4.2.; 14.3. 
Индокина, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Индокинез, -еза м, мн. Индокинези, Индо

кинеза 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
индо-кинескii, -а, -о, ген. ми. -ЙХ, (индијски 

и кинески) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
индокинески, -а, -о, ген. ми. -ЙХ, (према Ин

Докина) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Индокинёскиња, -ё ж, геи. мн. -йња 1.2.l.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

индоктринирати, индоктринйрам, 3. л. мн. 
индоктринирају, прил. сад. индоктринирајући 

14.5.1.1.(3). 
индолентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Индонежанин, -а м, мн. Индонежани, Ин

донежана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 



Индонежiнка 

Индонежiнка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Индонёзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
индонеЗiiјСКii, -а, -6, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
индосамент, -а М, мн. индосаменти, индо-

самената 6.3.; 14.1.1.с. 
Индра, -ё ж 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
индукцiiјскii = индукционii (В.) 
индукционii = индукцiiјскii, -а, -6, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Индус, -а М, мн. Индуси, Индуса 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

индустријалан, -лна, -лно, одр. индустри

јални, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

индустријалац, -лца М, ВОК. индустријалче, 

инстр. -алцем (не -ом), мн. индустријалци, инду

стријалаца 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
индустријализ8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј6М, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
индустријализовати, -ујём, прил. сад. инду

стријализујући 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и индустрија
лизирати, индустријализирам, 3. л. мн. инду
стријализирају, прил. сад. индустријализирајући 

5.1.5.; 14.5.1.1.(3». 
индустријски, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Инђија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
инђијски, -а, -6, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а. 

инекција не него инјекција (В.) 

инёртан и инертан, -тна, -тно, одр. инертни 
и инертни, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

инертност и инертност, -ости, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инж. (не инг.) скр. инжењёр 13.3.1.а. 

инжењёр (р. инжињёр), -ера М, ВОК. инже

њёру и инжињёру, инстр. -ером, мн. -ери, -ера 

14.1.1.а.Ь. 

инжењерац (вој. инжињерац), -рца М, ВОК. 

инжењёрче и инжињёрче, инстр. -ерцем (не -ом), 

мн. -ерци, -ераца 11.1.1.а.(1); 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
инжењерија (вој. инжињерија), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј6М, мн. -иј е, -ија, (Клајн 2009: "ИН-

инјекцијскii 

жuњерuја. uнжuњерuјскu. uнжuњерац уоби

чајено је у војној терминологији, мада би тач

није било uнжењерuја итд.") 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инжењерйјскй (вој. инжињерйјскй), -а, -6, 

ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инжењеринг (р. инжињеринг), -а М, мн. 

-ринзи, -ринга, -ринзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
инжењёрка (р. инжињёрка), -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

инжењёрски (вој. инжињёрски), -а, -6, ген. 
мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

инжењерство (р. инжињерство), -ства с, 

ген. МН. -става 14.1.3. 
инжињёр р. = инжењёр (В.) 
инжињерац вој. = инжењерац (в.) 

ннжнњерија вој. = инжењерија (В.) 
инжињеријски вој. = инжењерiiјски (в.) 

инжињеринг р. = инжењеринг (В.) 

инжињёрка р. = инжењёрка (в.) 

инжињёрски вој. = инжењёрски (в.) 
инжињерство р. = инжењерство (в.) 

Инзбрук (нем. Innsbruck), -а м 1.2.1.1.Ь.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

инзистирати не него инсистирати (В.) 

инзулiран боље инсулiран (В.) 

инзулин уоб. = ннсулин (в.) 

инзулински уоб. = инсулинскй (в.) 
инзулт не него инсулт (в.) 

ини, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
иницијiЛ, -ала М, МН. иницијали, иницијала 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
иницијатива, -ё ж, ген. мн. иницијатива 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
иницнјативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иницијатор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, мн. 

иницијатори, иницијат6ра 5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
иницијаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 5.1.5.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
инјект, -а М, мн. инјекти, инјеката 14.1.1.с. 

инјектор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, мн. ин

јектори, инјект6ра 14.1.1.а.Ь. 

инјекција (не ињекција, инекција), -ё 

ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

инјекцијскii, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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инјунктив 

инјунктив (не ињунктив), -а М, МИ. инјунк

тивй, инјунктйва 14.1.1.с. 

Инка, -е ж, дат. -ки (не -ци), МИ. Инке, Инка 
1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

инкарнирати, инюiрнирам, 3. л. МИ. инкар
нирају, прил. сад. инкарнирајући 14.5.1.1.(3). 

инкасант, -а М, МИ. инкасанти, инкасаната 

6.3.; 14.1.1.с. 
инкасирати, инкасйрам, 3. л. МИ. инкасира

ју, прил. сад. инкасирајући 14.5.1.1.(3). 
инкаустика = енкаустика, -е ж, дат. -ци, МИ. 

-ике, -йка 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
инквизитор, -а М, вок. -е и -у, иистр. -ом, МИ. 

инквизйтори, инквизiiтора 14.1.1.а.Ь. 

ИНКВИЗlщијски = инквизициiiни (В.) 
инквизициiiни = ИНКВИЗlщијски, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инклинирати, инклинирам, 3. л. мн. инкли

нирају, прил. сад. инклинирајући 14.5.1.1.(3). 
инкогнито, прил. 14.6. 
инкомодitтёТ, -ета М, МИ. инкомодитети, ин

комодитета 14.1.1.с. 

инкомпатиБЙJIан, -лна, -лно, одр. инкомпа

тибйлнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инкомпатибилitтёт, -ета М, МИ. инкомпати

билитети, инкомпатибилитета 14.1.1.с. 

ии компатибилност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инкорпорисати, -шем, прил. сад. инкорпо

ришући 14.5.1.1.(2) (и инкорпорирати, инкор
порйрам, 3. л. МИ. инкорпорира ју, прил. сад. ин
корпорирајући 14.5.1.1.(3». 

инкриминисати, -шем, прил. сад. инкрими

нишући 14.5.1.1.(2) (и инкриминирати, инкри
минйрам, 3. л. МИ. инкриминирају, прил. сад. ин
криминирајући 14.5.1.1.(3». 

инкубiторски, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
инкубацИiiНИ, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ино-, преф. 

иновiтор (и р. новвтор), -а М, вок. -е и -у, ии

стр. -ом, МИ. иноватори, иноватора 14.1.1.а.Ь. 

иновацијски = иновациiiни (В.) 

иновациiiни = иновацијски, -а, -о, геи. МИ. 
-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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инокосан 

иноверан и иновёран ек. уп. ијек. иновје

ран 

иноверац и иноверац = иновёрник ек. уп. 
ијек. иновјерац и иновјерац = иновјёрник 

иновёрка ек. уп. ијек. иновјёрка 

иновёрник = иноверац и иноверац (В. ино
вјерац) 

иноверство и иновёрство ек. уп. ијек. ино

вјерство и иновјёрство 

иноверчев и иновёрчев ек. уп. ијек. иновјер

чев и иновјёрчев 

иновјеран и иновјёран ијек. (ек. иноверан 

и иновёран), -рна, рно, одр. иновU)ернй и ино

вU)ернй, -а, -о, геи. МИ. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

иновјерац ијек. (ек. иноверац), -рца М, вок. 

иновU)ерче, иистр. -рцем (не -ом), МИ. иновU)ер

ци, иновU)ёрацаи иновјерац ијек. (ек. иноверац), 

-вШерца М, вок. иновU)ёрче, иистр. -ерцем (не 

-ом), МИ. иновU)ерци, иновU)ераца 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. = иновјёрник ијек. 

(ек. иновёрник), -а М, вок. -нйче, МИ. иновU)ер

ници, иновU)ерника, иновU)ерницима 2.1.2.; 
2.2.2.; ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

иновјёрка ијек. (ек. иновёрка), -е ж, дат. 

-ки (не -ци), геи. МИ. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 1l.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

иновјёрник = иновјерац и иновјерац (В.) 

иновјерство и иновјёрство ијек. (ек. ино

верство и иновёрство), -а с, МИ. -ства, -става 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
иновјерчев и иновјёрчев ијек. (ек. иновер

чев и иновёрчев), -а, -о, геи. МИ. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

иноврснiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иноврстан, -сна, -сно, одр. иноврснй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инојезичан, -чна, -чно, одр. инојезичнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ннок, -а М, вок. иноче, МИ. иноци, инока, ино

цима ll.1.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Инокентије = Иноценције, -а М, иистр. -ијем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
инокосан, -сна, -сно, одр. инокосни, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



инокоснiiк 

инокоснiiк, -а м, вок. -нйче, мн. инокоснй

ци, инокоснйка, инокоснйцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
инокосно, прил. 14.6. 
инокосност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инородан, -дна, -дно, одр. инороднй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
иностраиство,-ас,мн.иностранства,ино-

странстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Инiщент, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Иноценције = Ииокентије (в.) 
иноча, -е ж, ген. мн. иноча 14.1.2.1.Ь. 

инпут, -а м, мн. инпути, инпута 14.1.1.С. 

инплантат не него имплантат (в.) 

инсајдер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. инсајде-

ри, инсајдера 14.1.1.а.Ь. 

инсан (не иксан и исан), -ана м, мн. инсани, 

инсана 14.1.1.С. 

инсек(а)т, инсекта м, мн. инсекти, инсека

та 14.1.1.С. 

инсеКТiријум, -а м, ннстр. инсектаријумом, 

мн. инсектаријуми, инсектаријума (и инсекта

piij, -ија м, инстр. инсектаријем, мн. инсектари
ји, инсектарйја) 14.1.1. 

инсектицiiд, -ида м, мн. инсектицИди, ин

сектицИда 14.1.1.С. 

инсектојед, -а м, мн. инсектоједи, инсекто

једа 14.1.1.С. 

инсерат, -ата м, мн. инсерати, инсерата, (бе

лешка или оглас у новинама) 14.1.1.С. 

инсерт, -а м, мн. инсерти, инсерата и инсер

та, (уметак) 14.1.1.С. 

иисигиије, -йја ж мн 14.1.2.1.Ь. 

инсинуирати, инсинуйрам, 3. л. мн. инсину
ирају, прил. сад. инсинуирајући 14.5.1.1.(3). 

инсистирати (не инзистирати), инсистй

рам, 3. л. мн. инсистирају, прил. сад. инсистира
јући 14.5.1.1.(3). 

инскрибирати, инскрибйрам, 3. л. мн. 

инскрибирају, прил. сад. инскрибирајући 

14.5.1.1.(3). 
инсолација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инсолвентан, -тна, -тно, одр. инсолвентнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

инстинктiiван 

инсолвентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инспекторка и инспекторка, -е ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

инспекторкин и инспекторкин, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
инспекцiiјскii = инспекционii (в.) 

Инспекционii = инспекцiiјСКii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инспиратор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

инспираторй, инспиратора 14.1.1.а.Ь. 

инспирација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.l.2.1.Ь. 
инспирационii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
инспирисати, инспиришем, прил. сад. ин

спиришући 14.5.1.1.(2). 
инспирисаност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инспицијент, -а м, мн. инспицијенти, инспи

цијената 6.3.; 5.1.5.; 14.1.l.С. 
инспицијенткиња и инспицијенткиња, -е 

ж, ген. мн. -йња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
инспицијентскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
инспицирати, инспицйрам, 3. л. мн. инспи

цирају, прил. сад. инспицирајући 14.5.1.1.(3). 
инсталатер, -ера м, ВОК. инсталатеру, ин

стр. -тером, мн. инсталатери, инсталатера 

14.1.1.а.Ь. 

инсталатерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
инсталацiiјскii = инсталационii (в.) 
инсталационii = инсталацiiјскii, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инсталирати, инсталйрам, 3. л. мн. инстали-

рају, прил. сад. инсталирајући 14.5.1.1.(3). 
инстант, прид. индкл. 

инстанца = инстанција (в.) 

инстанција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. = инстанца, -е ж, ген. 

мн. инстанца 14.1.2.1.Ь. 

инстикт не него инстинкт (в.) 

инстинкт (не инстикт), -а м, мн. инстинкти, 

инстинката 6.3.; 14.1.1.С. 
инстинктiiван, -вна, -вно, одр. инстинктйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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инстинктiiвно 

инстинктiiвно, прип. 14.6. 
инстiпут, -ута М, МН. институти, институ

та 14.1.1.с. 

Инстiпут, -ута М 1.2.1.1.m.; 14.1.1. 
Инстiпут за српскii језик Српске акаде

мије наука н уметности 1.2.1.1.m.; 1.2.1.2.5. 
инстiпутскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ннституционализовати, -у јем, прип. сад. ин

ституционализујући 14.5.1.1.(2). 
инструнсати, -шем, прип. сад. инструишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и инструирати, инструирам, 
3. n. МН. инструирају, прип. сад. инструирајући 

14.5.1.1.(3». 
инструктор, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

инструктори, инструктора 14.1.1.а.Ь. 

инструкторка и инструкторка, -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

инструмен(а)т, -нта М, мн. инструменти, ин

струмената 6.3.; 14.1.1.с. 
инструментализовати, -уј ем, прип. сад. ин-

струментализујући 14.5.1.1.(2). . 
ннструменталист(а), -е М, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

инструментал, -а М, мн. йнструментали, йн

струментала и инструментал, -ала М, мн. ин

струментали, инструментала 14.1.1.с. 

инструментаријум, -а М, инстр. инстру

ментаријумом, мн. инструментаријуми, ин

струментаријума (и инструментарiiј, -иј а М, 

инстр. инструментаријем, мн. инструментарији, 

инструментарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
инструментарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

инструментирати, инструментирам, 3. n. 
мн. инструментирају, прип. сад. инструменти

рајући 14.5.1.1.(3). 
инсулiiран (боље него инзулiiран), -рна, 

-рно, одр. йнсуларни (боље него йнзуларни), 

-а, -6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инсулiiн = уоб. инзулiiн, -ина М, мн. инсу

лини, инсулина, (боље него инзулини, инзу

лина), (Клајн 2009: "инзулйн боље него инсу
лин.") 14.1.1.с. 

инсулiiнскii = уоб. инзулiiнскii, -а, -о, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

инсулт (не инзулт), -а М, мн. инсулти, инсул

та (боље него инзулти, инзулта) 14.1.1.с. 
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интендантскii 

инсуфицијенција, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инсценација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инсценИрати,инсценирам,3.n.мн.инсце

нирају, прип. сад. инсценирајући 14.5.1.1.(3). 
интабулисати, -шем, прип. сад. интабулишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и интабулирати, интабулйрам, 
3. n. мн. интабулирају, прип. сад. интабулирају

ћи 14.5.1.1.(3». 
интактност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интарзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интегралист(а), -е М, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

интегралност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интеграционii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
интегрисаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интегрисати, -шем, прип. сад. интегришу

ћи 14.5.1.1.(2) (и интегрирати, интегрирам, 
3. n. мн. интегрирају, прип. сад. интегрирајући 

14.5.1.1.(3». 
интегумент, -а М, мн. интегументи, интегу

мената 6.3.; 14.1.1.с. 
интелек(а)т и интелек(а)т, -кта М, мн. -кти, 

-ката 6.2.1.; 14.1.1.с. 
интелектуалац, -лца М, ВОК. йнтелектуалче, 

инстр. -алцем (не -ом), мн. интелектуалци, инте

лектуалаца, интелектуалцима 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

интелектуалнст(а), -е М, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

интелектуалка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
интелектуалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интелигент (неуоб. интелигенат), -нта М, мн. 

интелигенти, интелигената 6.3.; 14.1.1.с. 
интендант, -а М, мн. интенданти, интенда

ната 6.3.; 14.1.1.с. 
интендантскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 



интендантура 

интендантура, -е ж, геи. ми. интендантуРа 

14.1.2.1.Ь. 

интензйван, -вна, -вно, ОДр. интензйвнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интензивitрати, интензивйрам, 3. Л. ми. 

интензивирају, ПРИЛ. сад. интензивирајући 

14.5.1.1.(3). 
интензйвно, прил.l4.6. 

интензitвност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интензИтет, -ета М, ми. интензитети, интен

зитета 14.1.1.С. 

интер-, преф. 

интеракција, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интербриг8дист(а), -е М, ми. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

интервенисати, интервенишем, прил. сад. 

интервенишући 14.5.1.1.(2) (и интервенирати, 
интервенйрам, 3. Л. МИ. интервенирају, ПРИЛ. сад. 
интервенирајући 14.5.1.1.(3». 

интервенционИзам, -зма М, Ми. интервен

ционизми, интервенционизама, интервенци

онизмима 6.1.3.; 14.1.1.С. 
интервенционист(а), -е М, ми. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

интервенционистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интервју, -уа М, дат. -в јуу, МИ. интервјуи, ин

тервјуа 14.1.1.С. 

интервјуисати, интервј:уишем, прил. сад. 

интервјуишући 14.5.1.1.(2) (и интервјуitрати, 
интервјуйрам, 3. Л. Ми. интервјуирају, ПРИЛ. сад. 
интервјуирајући 14.5.1.1.(3». 

интердикт, -а М, МИ. интердикти, интерди

ката 14.1.1.С. 

интерегнум, -а М, ми. интерегнума 14.1.1.С. 

интережџија (не интересџија), -е М, дат. 

-ији, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 3.4.3.; 8.1.2.1.; 
14.l.l.a. 

интерес, -а М, МИ. интересй, интереса 

14.1.1.с. 

интересантност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интересент, -а М, МИ. интересенти, интере

сената 6.3.; 14.1.1.С. 

интернет-протокол 

интересовати, -у јем, ПРИЛ. сад. интересу ју

ћи 14.5.1.1.(2) (и интересitрати, интересйрам, 
3. Л. ми. интересирају, ПРИЛ. сад. интересирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

интересџија не него интережџија (в.) 

интеријер = ентеријер, -ера М, иистр. -ером, 

МИ. -ери, -ера 5.1.5.; 14.l.l.b. 
интеријерист(а) = ентеријерист(а), -е ж, Ми. 

-еристи, -ерйста, -еристима 5.1.5.; 14.1.1.е. 
интеријерни = ёнтеријi!рнй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
интерјекција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интермецо, -а М, МИ. интермеци, интерме

ца 14.1.1.С. 

интернационала, -е ж, геи. МИ. интернаци

онала 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Интернационала, -е ж, (песма) 1.2.1.1ј.; 

5.2.3.; 14.1.2.1. 
интернационалац, -лца М, ВОК. интерна

ционалче, иистр. -налцем (не -ом), ми. интер

националци, интернационалаца 6.2.3.; 5.2.3.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь.С. 

интернационалИзам, -зма М 5.2.3.; 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

интернационализовати, интернацио-

юiлизујем, ПРИЛ. сад. интернационализујући 

14.5.1.1.(2) (и интернационализирати, ин

тернационализйрам, 3.л. ми. интернациона

лизирају, ПРИЛ. сад. интернационализирајући 

14.5.1.1.(3». 
интернационалист(а), -е М, МИ. -и, -йста, 

-истима 14.1.1.е. 

интернационалистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интернационалисткнња, -е ж, геи. ми. ин

тернационалисткйња 5.2.3.; 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
интернационалност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интернет, -а М 14.l.l.b. 
интернет-адреса, -е ж, геи. ми. интернет

адреса 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

интернет-кафе, -еа М, ми. интернет-кафеи, 

интернет-кафеа 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

интернет-протокол, -а М, ми. интернет-про

токоли, интернет-протокола 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 
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интернирати 

интернИрати,интернйрам,3.n.мн.интер

нирају, прип. сад. интернирајући 14.5.1.1.(3). 
интернирац, -рца м, ВОК. интернйрче, инстр. 

-нИрцем(не-ом),мн.интернИрци,интернйраца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
интерннст(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

интернистнчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

интернисткнња, -е Ж, ген. мн. интернист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
интернунције, -а м, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интерпелисати, -ем, прип. сад. интерпели

шући 14.5.1.1.(2) (и интерпелирати, интерпе
лйрам, 3. n. мн. интерпелирају, прип. сад. интер
пелирајући 14.5.1.1.(3». 

интерпланетарнii и интерпланетарнii, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Интерпол, -а м 1.2.1.1.п.; 14.1.1. 
интерполирати, интерполирам, 3. n. мн. 

интерполирају, прип. сад. интерполирајући 

14.5.1.1.(3). 
интерпретатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом, мн. интерпретаторй, интерпретатора 

14.1.1.а.Ь. 

интерпретаторка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

интерпретliцiiјСКii = интерпретационii 
(в.) 

интерпретационii = интерпретliцiiјСКii, -а, 
-о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

интерпретирати, интерпретйрам, 3. n. мн. 

интерпретирају, прип. сад. интерпретирајући 

14.5.1.1.(3). 
интерпункција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интерпункцијскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
интима и интима, -е Ж, ген. мн. интйма и 

интима 14.1.2.1.Ь. 

интимист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

интимност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интимус и интимус, -а м, мн. -уси, -уса 

14.1.1.С. 
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интуитiiвно 

интоксикација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интоксиковати, -у јем, прип. сад. интокси

кујући 14.5.1.1.(2) (и интоксицирати, инток
сицйрам, 3. n. мн. интоксицирају, прип. сад. ин

токсицирајући 14.5.1.1.(3». 
интонliцiiјСКii = интонационii (в.) 

интонационii = интонliцiiјСКii, -а, -о, ген. 
мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

интонирати, интонйрам, 3. n. мн. интонира

ју, прип. сад. интонирајући 14.5.1.1.(3). 
интра-, преф. 

интравенозан, -зна, -зно, одр. интравенознй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
интравенозно, прип. 12.1.; 14.6. 
интравёнски, прип. 12.1.; 14.6. 
интрамускуларан, -рна, -рно, одр. интраму-

скуларнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

интрамускуларно, прип. 12.1.; 14.6. 
интранет, -а м, мн. интранетй, интранета 

14.1.1.С. 

интранзигентан боље интрансигентан (в.) 

интранзитiiван,-вна,-вно, одр. интранзи

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интрансигентан (боље него интранзи

гентан), -тна, -тно, одр. -тнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интрига, -е Ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. интрй

га и интрига 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

интригант, -а м, мн. интриганти, интрига

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
интриганткиња, -е Ж, ген. мн. интригант

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
интригантскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
интригантски, прип. 14.6. 
интригантство, -а с, мн. интригантства, ин

тригантстава 6.2.2.; 14.1.3.d. 
интриговати, -уј ем, прип. сад. интригују

ћи 14.5.1.1.(2) (и интригирати, интригйрам, 
3. n. мн. интригирају, прип. сад. интригирајући 

14.5.1.1.(3». 
интуитiiван, -вна, -вно, одр. йнтуитйвни, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
интуитiiвно, прип. 14.6. 



интуитивност 

интуитивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
интуиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
интуиционист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

инliарити, инћарйм, 3. л. мн. инћарё, прил. 
сад. инћарёћи 3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

инliун, -уна м, мн. инћуни, инћуна 3.2.1.; 
14.1.1.С. 

инфалибилilтi!т = инфалибилност (в.) 

инфалибилност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = инфалиби

лilтi!т, -ета м, мн. инфалибилитети, инфали

билитета 14.1.1.С. 

инфiман, -мна, -м но, одр. инфамнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инфамија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ИНфiМНО, прил. 14.6. 
инфiмност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инфантерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инфантерйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
инфантерист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

инфантилизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.С. 
ннфантилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инфаркт (не инфракт), -а м, мн. инфаркти, 

инфаркта 14.1.1.С. 

инфекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инфекцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
инфекциозан, -зна, -зно, одр. инфекциознй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инфериоран, -рна, -рно, одр. инфериорнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инфериорност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
инфикс, -а м, мн. инфикси, инфйкса, лингв. 

14.1.1.С. 

инфилтрација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

Информбиро 

инфилтрирати (се), инфилтрйрам (се), 3. Л. 
мн. инфилтрирају (се), прил. сад. инфилтрирају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
инфинитезимiлан, -лна, -лно, одр. инфи

нитезималнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

инфицирати, инфицйрам, 3. Л. мн. инфици
рају, прил. сад. инфицирајући 14.5.1.1.(3). 

инфлаторан = инфлационй (в.) 

инфлација и инфлiција, -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инфлационй, -а, -о = инфлаторан, -рна, 

-рно, одр. инфлаторнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
инфлационист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

инфлуенца, -ё ж, ген. мн. инфлуенцй 

14.1.2.1.b 
инфлукс, -а м, ген. мн. инфлукса 14.1.1.С. = 

инфлуксија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ији, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инфлуксија = инфлукс (в.) 

информативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
информатизовати, -ујём, прил. сад. инфор

матизујући 14.5.1.1.(2) (и информатизирати, 
информатизйрам, 3. Л. мн. информатизирају, 
прил. сад. информатизирајући 14.5.1.1.(3». 

информатика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.b. 
информатичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. информатичари, информатичара 

14.1.1.а.Ь. 

информатичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

ннформатор, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом, мн. 

инф6рматори, инф6рматора 14.1.1.а.Ь. 

информiторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.b. 
информација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.b. 
информацйјскй = информационй (в.) 

информационй = информацйјскй, -а, -о, 
ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Информбиро, -6а м, инстр. -бироом 1.2.1.1.n.; 
14.1.1. 
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информбировац 

информбировац, -овца м, ВОК. -овче, инстр. 

-овцем (не -ом), мн. информбировци, инфор

мбироваца б.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

информбировски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

информисати, -шём, прнn. сад. информишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и информирати, информирам, 
3. n. мн. информирају, прнn. сад. информирају

ћи 14.5.1.1.(3». 
инфразвук, -а м, мн. инфразвуци, инфразву

кова, инфразвуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
инфракт не него инфаркт (в.) 

инфраструктура, -ё ж, ген. мн. инфраструк

тура 12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
инфраструктурни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
инфрацрвен, -а, -о, одр. инфрацрвени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
инфузија и инфузија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
инфузориј = инфузорија (в.) 

иифузорија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. = инфузориј, -а м, инстр. 

-јем, мн. -ији, -ија 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
инфузоријски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
инхалирати, инхалирам, 3. n. мн. инхалира-

ју, прнn. сад. инхалирајући 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
ин цест, -а м, мн. инцести, инцёста 14.1.1.С. 

инцестни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
инцiщент, -а м, мн. инциденти, инцидената 

б.3.; 14.1.1.С. 

инцiщентан, -тна, -тно, ОДР. инцИдентни, -а, 

-о, ген. мн. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
инч, -а м, ннстр. -ом И -ем, мн. инчи, инча 

3.1.1.; 14.1.1.Ь.С. 
иње, -а с 14.1.3. 
ињекција не него инјекција (в.) 

ињуиктiiв не него иијуиктiiв (в.) 

иоле и иоле, прнn. 5.2.3.; 12.1.; 14.б. 
нон боље јбн (в.) 

ионако, прип., (друго је и онако; Клајн 2009: 
"ионако (нпр. "Не журите, воз ионако касни," 

али може и овако и онако") 12.1.; 14.б. 
ионизација боље јонизација (в.) 

ионизацијски боље јонизацијски = иони

зациони боље јонизациони (в.) 

378 

иреалност 

ионизациони боље јонизациони (в.) 

ионизовати боље јонизовати (в.) 

ионосфера боље јоносфера (в.) 

ионофореза боље јонофореза (в.) 

ионски боље јбнски (в.) 

иоткуд(а), прип. 12.1.; 14.б. 
ипак, рчц. 

иперит, -ита м, хем. 14.1.1. 
Ипр (фр. Ypres), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
иосилон и иосилон, -а м, мн. ипсилони И 

ипсилони, ипсилона и ипсилона 14.1.1.С 

ирадијација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Ирак, -ака м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Иран, -ана м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Ирана ц, -нца м, инстр. Иранцем (не -ом), мн. 

Иранци, Иранiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.С. 
Иран ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ирански, -а, -о, ген. мн. -их, (према Иран) 

4.2.а.; 14.3. 
Ирац, -рца м, инстр. Ирцем (не -ом), мн. Ир

ци, Ираца, (становник Ирске) 1.2.1.1.d.; б.2.1.; 
14.1.1.с. 

ilpационалан, -лна, -л но, ОДР. ирационални, 

-а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ирационалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 
ирационалистички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ирационалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ирачанин, -а м, мн. Ирачани, Ирачана, (ста

новник Ирака) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Ирачанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Ирака) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.l.2.1.b. 

ирачкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ирак) 
1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ирачко-ирански рат, ирачко-иранског(а) 

рата м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
иргат = аргат (в.) 
иргатовати = аргатовати (в.) 
иреалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



ирегушiрност 

ирегушiрност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иредентист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

иредентистичкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

иредентисткиња, -ё ж, ген. мн. иредентист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
При (енгл. Егје), -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Приг, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
иригатор, -а м, иистр. -ом, мн. иригат6ра 

14.1.1.Ь.С. 

иригација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ирйдијев = ирйдијумов, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ирйдијум, -а м, инстр. ирйдијумом, мн. ирй

дијуми, ирйдијума (и ирйдйј, -ија м, инстр. йрй

дијем, ми. ирйдији, ирйдйја) 14.1.1. 
ирйдијумов = ирйдијев (В.) 

Ирижанин, -а м, ми. Ирижани, Ирижана, 
(становник Ирига) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 14.1.1.С. 

Прижанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. -кй, 
(становница Ирига) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

иритирати, иритйрам, 3. л. мн. иритирају, 
прил. сад. иритирајући 14.5.1.1.(3). 

иришкй, -а, -6, ген. ми. -йх, (према Приг) 
1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Иркиња, -ё ж, геи. МН. Иркйња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

нрмологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ирмос, -а м, МН. ирмоси, ирм6са 14.1.1.С. 

Ирод (не Херод), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ирокёз, -еза м, ми. Ирокёзи, Ирокёза 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
ирокёшкй, -а, -6, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
иронизатор, -а м, ВОК. -у И -е, ИНСТр. -ом, МИ. 

иронизатори, иронизат6ра 14.1.1.а.Ь. 

иронизовати = иронисати (В.) 
иронија и иронија, -ё ж, дат. -ији, ИИСТр. 

-иј6м, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
иронисати, -шём, ПРИЛ. сад. иронишући 

14.5.1.1.(2) (и иронизирати, иронизйрам, 3. 
л. МН. иронизирају, ПРИЛ. сад. иронизирајући 

исељеништво 

14.5.1.1.(3» = иронизовати, -ујём, ПрИЛ. сад. 

иронизујући 14.5.1.1.(2). 
ироничан, -чна, -ч но, ОДр. ироничнй, -а, -6, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = ироничкй, -а, 
-6, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ироничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. ироничари, ироничара 14.1.1.а.Ь. 

иронички = иронично, ПРИЛ. 14.6. 
ироничкй = ироничан (В.) 
иронично = иронички (В.) 

ироничност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ирска, -ё ж, дат. Ирској 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
и сл., скр. И слично 13.2.1.а. 

исавијати, исавйјам 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
Исаија, -ё м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Исаило, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Исак (не Изак), -а м, ВОК. -аче 1.2.1.1.а.; 

11.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
исакатити, -йм 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(4). 
исан не него инсан (В.) 

исањати, исањам 8.1.2.1.; 1О.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исањкати се, -ам се 8.1.2.1.; 1О.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
исвађати се, -ам се 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
исвИлати, -ам 8.1.2.1.; 1О.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исвирати, йсвйрам, 3. Л. мн. исвирају 8.1.2.1.; 

10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исевати ек. уп. ијек. исијевати 

исејавати ек. уп. ијек. исијавати 

исејати ек. уп. ијек. исијати 

исекнути се, исёкнём се 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 
14.5.1.1.(1). 

иселитн (се), иселйм (се) 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 
14.5.1.1.(4). 

исељавати (се), исељавам (се), ПРИЛ. сад. ис е

љавајући (се) 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исељенйк, -ика м, ВОК. исељенйче, МН. исе

љеници, исељеника, исељеницима 8.1.2.1.; 
lО.1.1.Ь.; 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

исељенйчкй, -а, -6, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.3. 

исељеништво, -а с, МН. исељеништва, 

исељеништава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.1.3.d. 
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исељење 

исељење, -а с, ген. мн. исељења 8.1.2.1.; 
lО.1.1.Ь.; 14.1.3.d. 

исеliи ек. уп. ијек. исјеliи 

исецати ек. уп. ијек. исјецати 

исецати ек. уп. ијек. исијецати 

исецканост ек. уп. ијек. исјецканост 

исецкати ек. уп. ијек. исјецкати 

исечак ек. уп. ијек. исјечак 

исијавати, исијавам, (испуштати зраке) ек. 

И ијек. 14.5.1.1.(3). 
исијавати ијек. (ек. исејавати), исијавам (ек. 

исејавам), ПРИЛ. сад. исијавајући (ек. исејавају

ћи), (засејавати њиву) 2.1.5.7.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
10.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(3). 

исијати ијек. (ек. исејати), -јем 2.1.5.7.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

исијевати ијек. (ек. исевати), исијевам (ек. 

исевам), 3. Л. ми. исијевају, (ек. исевају), ПРИЛ. сад. 
исијевајући (ек. исевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
10.1.I.Ь.; 14.5.1.1.(3). 

исијецати ијек. (ек. исецати), исијецам (ек. 

исецам), прил. сад. исијецајући (ек. исецајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исиот, -а М, МИ. исиоти, исибта, бот. 14.1.1.С. 

исипати, -ам, ПРИЛ. сад. исипајући 14.5.1.1.(3) 
и -пљем, ПРИЛ. сад. исипљући 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
исисавати, исисавам, ПРИЛ. сад. исисавајући 

8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исисавач, -ача М, ВОК. исисавачу, иистр. -ва

чем (не -ом), мн. исисавачи, исисавача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 10.I.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

исисати, -ам 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3) и 
-шем 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

иситнити, -йм 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(4). 
иситњавати, иситњавам, ПРИЛ. сад. иситња

вајући 8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исихазам = исихија (в.) 
исихија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, МН. -ије, 

-ија 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1.Ь. = исихазам, -зма м, 

ми. исихазми, исихазама, исихазмима 6.1.3.; 
4.1.; 14.1.1.С. 

исјеhи ијек. (ек. исеhи), исијечем (ек. исечем) 

2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.2.1.Ь.; 3.1.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 
14.5.1.1.(2). 

исјецати ијек. (ек. исецати), ис(ј)ецам 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
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искашљивати 

исјецканост ијек. (ек. исецканост), -ости 

ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 

исјецкати ијек. (ек. исецкати), ис(ј)ецкам 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
исјечак ијек. (ек. исечак), -чка М, МИ. исU)еч

ци, ис(ј)ечака, ис(ј)ечцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 10.1.I.Ь.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

исказ, -а М, МН. искази, исказа 8.1.2.1.; 
14.1.1.с. 

искаишарити, искаишарйм 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

искаишати, -шам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искајавати (се), искајавам (се), ПРИЛ. сад. ис

кајавајући (се) 8.1.2.1; 14.5.1.1.(3). 
искајати (се), -јем (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искакати, искачем, ПРИЛ. сад. искачући 3.1.2.; 

8.1.2.1.; lО.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
искакивати, искакујем, ПРИЛ. сад. искакују

ћи 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
искамчити, -йм 3.1.1.; 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нскап, -а М, МН. искапи, искапа 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

искапати, -љем, (према кап) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

искапати (боље ископавати), искапiiм, ПРИЛ. 

сад. искапајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искапити, искапйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Пскар (буг. Искър), -а М, иистр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

искарикирати, искарикйрам, 3. Л. МИ. иска
рикирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

Искариот, -а М, рел. 1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1. 
искариот, -а м, ми. искариотй, искарибта, 

(издајник, неверник) 5.2.3.; 14.1.1.С. 
искати, иштём, ПРИЛ. сад. иштући 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
искачкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искашљавати, искашљавам, ПРИЛ. сад. ис ка

шљавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = искашљива

ти, искашљујем, ПРИЛ. сад. искашљујући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

нскашљај, -а М, инстр. -јем, ми. -аји, -аја 

8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
искашљати, искашљём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искашљивати = искашљавати (в.) 



исквареност 

исквареност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искварити, искварйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искивати, искйвам, прил. сад. искивајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искијати, искйјам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искинути, -ём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
искињити, искйњйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искипети ек. уп. ијек. искипјети 

искипјети ијек. (ек. искипети), искипйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искиселити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искиснути, -ём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
искитати се, искйтам се 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3) и искйћём се 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь; 
14.5.1.1.(2). 

искитити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искласавати, искшiciiвам, прил. сад. искла-

савајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искласати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исклесати, исклешём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исклештити ек. уп. ијек. исклијештити 

исклизавати, исклизавам, прил. сад. искли-

завајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исклизати, исклйзам, 14.5.1.1.(3) и ис

клйжём 14.5.1.1.(2) = исклизити, -йм 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

исклизити = исклизати (в.) 
исклизнути, -ём И исклизнути, исклйзнём 

8.1.21.; 14.5.1.1.(1). 
исклизнуhе, -а с, ген. МН. исклизнућii 8.1.2.1.; 

14.1.3.d. 
исклијати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исклијештити ијек. (ек. исклештити), ис

клијештйм (ек. исклёштйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

искљувати и искљувати, искљујём 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

искљукати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искљуцати, -ам 8.1.2.1; 14.5.1.1.(3). 
искључан, -ч на, -чно, одр. искључнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
искључено, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
искључење, -а с, ген. МН. искључења 8.1.2.1.; 

14.1.3.d. 
искључив, -а, -о, одр. искључивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

искоракнути 

искључивати (се), искључујём (се), прил. 

сад. искључујући (се) 14.5.1.1.(2). 
искључиво, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
искључивост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искључити (се), искључйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искључно, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
искобечити, искобёчйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исковрчити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искок, -а м, МН. искоци, иско ка, искоцима 

8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
искокати, искокам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исколачено, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
исколачити, исколачйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исколчити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искомбиновати, -ујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2) (и 

искомбинирати, искомбинйрам, 3. л. мн. ис
комбинира ју 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3». 

искомплексйраност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искомпликовати, -ујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искомпромитовати, -ујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искон, -а м, МН. искони, искона 14.1.1.С. 

и искон, -й ж, инетр. искони, ген. мн. исконй 

14.1.2.2. 
исконструисаност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исконструисати, -шём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2) 

(и исконструирати, исконструйрам, 3. Л. МН. 
исконструирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3». 

исконтролисати, -шём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ископ, -а м, МН. ископи, ископа 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

ископавати (боље него искапати), ископа-

вам, ПРИЛ. сад. искошiвајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ископати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ископнети ек. уп. ијек. ископњети 

ископњети ијек. (ек. ископнети), ископнйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ископјщати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ископчавати, ископчавам, прил. сад. ископ

чавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ископчати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искораК,-ам, мн. искораци, искорака, иско

рацима 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
искорак нути, искоракнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
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искорачивати 

искорачивати, искорачујём, прип. сад. иско-

рачујући 3.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искорачити, искорачйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искоренитељ ек. уп. ијек. искорјенитељ 

искореиити ек. уп. ијек. искоријенити 

искоренљив = искорењив (В.) 

искорењив = искоренљив ек. уп. ијек. ис-
корјењив = искорјенљив 

искорењивати ек. уп. ијек. искорјењивати 

искорењивiiч ек. уп. ијек. искорјењивiiч 

искоријенити ијек. (ек. искоренити), иско-

ријенйм (ек. искорёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

искоријепити ијек. (ек. искорепити), иско

ријепйм (ек. искорёпйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

искористити, -йм и искористити, искорй-

стйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искоричити се, -йм се 8.1.2.1; 14.5.1.1.(4). 
искориштавати = искоришћ8вати (В.) 
искориштен = искоришliен (В.) 
искоришli8вати, искоришћiiвам, прип. сад. 

искоришМвајући 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) 
= искоришт8вати, искориштавам, прип. сад. 

искориштавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = иско

ришliивати, искоришћујём, прип. сад. искори

шћујући 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искоришliен, -а, -о, одр. искоришћенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
искоришliивати = искоришli8вати (В.) 

искорјенљив = искорјењив (В.) 
искорјењив = искорјенљив ијек. (ек. иско-

рењив = искоренљив), -а, -о, одр. искорU)ењи

вй и искорU)енљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

искорјењивати ијек. (ек. искорењивати), ис

корШењујём 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искорјењивiiч ијек. (ек. искорењивiiч), -ача 

м, ВОК. искорU)ењивачу, иистр. -ачем (не -ом), ми. 

искорU)ењивачи, искорU)ењивача 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

искоса, прип. 8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
искОсити, искосйм и иск6сити, искбсйм 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искотр.њати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искочити, искочйм, (искочити напоље) 

8.1.2.1.; IO.I.I.b.; 14.5.1.1.(4). 
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искрист8лизовати (се) 

иск6чити, искочйм, (закочити кочницом) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искра, -ё ж, ген. мн. пскара и пскрй 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

искрl\цати се, искрiiдам се, прип. сад. искра

дајући се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрајак, -ајка м, мн. искрајци, искрајака, 

искрајцима 8.1.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
искра стати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрасти се, искрliдём се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
искрвiiвљеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искрварити, искРварйм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искревељити (се), искревёљйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искренути (се), искрёнём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
искресати, искрешём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искретати, -ћём, прип. сад. искрећући и ис

кретати, искрёћём, прип. сад. искрећући 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искречити, искрёчйм, (раскречити) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искрзати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искривљ8вати (се), искривљiiвам (се), прип. 

сад. искривљавајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = ис

кривљивати (се), искривљујём (се), прип. сад. 

искривљујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искрйвљенiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искривљење, -а с, ген. мн. искривљења 

14.1.3.d. 
искривљивати (се) = искривљавати (се) 

(В.) 

искривудiiн, -а, -о, одр. пскривудани, -а, -о 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
искривудiiност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искрист8лизовати (се), -ујём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2) = искрист8лисати (се), искриста

лишём (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2) (и искристали
зирати (се), искристализйрам (се), 3. n. мн. ис

кристализирају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3». 



искристалисати (се) 

искристалисати (се) = искристализовати 

(се) (в.) 

искричав, -а, -о, одр. искричавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
искричаво, прип. 14.6. 
искричавост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искројити, искројйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искрпати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрпити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искрсавати (не искршавати и искршњава-

ти), искрсавам, прип. сад. искрсавајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

искрснути, -ём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
искјЈстити (се), искрстйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искрханост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 4.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1; \О.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 
искрхати (се), -ам (се) 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрцавати (се), искрцавам (се), прип. сад. 

искрцавајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрцати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрцкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искрчивати, искрчујём, прип. сад. искрчу-

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
искрчити, искрчйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искрчмити, искрчмйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искршити, искршйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искувавати, искувавам, мн. прип. сад. иску-

вавајући 8.1.2.1.; 4.3.3.; 14.5.1.1.(3). 
искувати (се), искувам (се) 8.1.2.1.; 4.3.3.; 

14.5.1.1.(3). 
искукати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искупати (се), искупам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 

искупити (се), искупйм (се) и искупити 

(се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искупљати (се), искупљам (се), прип. сад. ис

купљајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искупљенйк, -нка м, вок. искупљенйче, мн. 

искупљеннци, искупљеннка, искупљеницима 

8.1.2.1.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
искупљеница, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

искупљивати (се), искупљујём (се), прип. ис

к)mљујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

ислеђење 

искусан и искусан, -сна, -сно, одр. искуснй И 

искуснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
искуси ти, искусйм и искусити, -йм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искусност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
искуствен и искуствен, -а, -о, одр. искустве

нй и искуственй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
искуствено и искуствено, прип. 14.6. 
искуство, -а м, мн. искуства, искустава 

6.2.2.; 14.1.3.d. 
искусурати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
искусуривати (се), искусурујём (се), прип. 

сад. искусурујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ИСКУСУРИТИ (се), искусурйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
искучити, искучйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
искушенйк, -нка м, вок. искушенйче, мн. 

искушеннци, искушеннка, искушеннцима 

1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
искушеница, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

искушенйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

искушенйчки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
искушеништво, -а с, мн. искушеннштва, ис

кушеннштава 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
ислабити, -йм, (учинити кога слабим) 

8.1.2.1; \О.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(4). 
ислабјети ијек. (ек. ислабети), ислабйм, 

(постати слаб) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; \О.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
ислам, -ама м 14.1.1. 
исламИзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.с. 
исламизовати, -ујём, прип. сад. исmiмизују-

ћи 14.5.1.1.(2) (и исламизирати, исламизйрам, 
3. n. мн. исламизирају, прип. сад. исламизнрају

ћи 14.5.1.1.(3». 
исламист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

Исламска в(ј)ерска заједница, Исламскё 
вШерскё заједницё ж 1.2.1.1.п.; 14.1.2.1. 

иследити ек. уп. ијек. ислиједити 

иследнй ек. уп. ијек. исљеднй 

иследнйк ек. уп. ијек. исљеднйк 

иследничкй ек. уп. ијек. исљедничкй 

ислеђење ек. уп. ијек. исљеђење 
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ислеђивати 

ислеђивати ек. уп. ијек. исљеђивати 

ислиједити ијек. (ек. иследити), ислиједйм 

(ек. ислёдйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исликавати, исликавам, прип. сад. ИСЛИКll

вајући 14.5.1.1.(3). 
исликати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ислужен, -а, -о, одр. ислуженй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.3. 
ислужити, ислужйм 8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
исљеднii ијек. (ек. ислеДНii), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
исљеднiiк ијек. (ек. иследнiiк), -а м, вок. -нй

че,мн.ИсљеднЙци,Исљеднйка,ИсљеднЙцима 

(ек. иследнйци, иследнйка, иследнйцима) 2.1.2.; 
2.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

исљедничкii ијек. (ек. иследннчкii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
исљеђење ијек. (ек. нслеђење), -а с, ген. мн. 

исљеђења (ек. ислеђења) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.d. 
нсљеђивати ијек. (ек. ислеђивати), исље

ђујём (ек. ислеђујём), прип. сад. исљеђујући (ек. 

ислеђујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
Исмаиљ (аnб. Ismail), -а м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
исмевати ек. уп. ијек. исмијевати 

исмевач ек. уп. ијек. исмјевач 

исмевачки ек. уп. ијек. исмјевiчки 

исмевiчкii ек. уп. ијек. исмјевачкii 

исмејавати ек. уп. ијек. исмијавати 

исмејати (се) и исмејати (се) ек. уп. ијек. 

исмијати (се) и исмијати (се) 

исмехивати ек. уп. ијек. исмјехивати 

исмијавати ијек. (ек. исмејавати), исмија

вам (ек. исмејавам), прип. сад. исмијавајући (ек. 

исмејавајући) 2.1.5.7.; 2.2.1.; 8.1.2.2.; 1O.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
исмијати (се) ијек. (ек. исмејати (се», -јем 

(се) и исмијати (се), -јем (се) 2.1.5.7.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 1O.I.I.b.; 14.5.1.1.(2) 

исмијевати ијек. (ек. исмевати), исмијевам 

(ек. исмёвам), 3. n. мн. исмијевају (ек. исмевају), 

прип. сад. исмијевајући (ек. исмевајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 

исмјевач ијек. (ек. исмевач), -ача м, вок. 

исм(ј)евачу, инстр. -ачем (не -ом), мн. исм(ј)е-
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испевати (се) 

вачи, исм(ј)евача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
IO.I.I.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

исмјевачки ијек. (ек. исмевачки), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 8.1.2.1.; 1O.I.I.b.; 14.6. 

исмјевачкii ијек. (ек. исмевачкii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; IO.I.I.Ь.; 
14.3. 

исмјехивати ијек. (ек. исмехивати), исм(ј)е

хујём, прип. сад. исм(ј)ехујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

испавати се, испавам се 8.1.2.1.; 1O.I.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
испад и испад, -а м, мн. испади и испади, 

испада 14.1.1.с. 

испадати, -ам, прип. сад. испадајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

испаднути = испасти (В.) 

испаковати, -у јем 8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
испалити, испiiлйм 8.1.2.1.; 1O.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
испаличити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испаљивати, исшiљујём, прип. сад. исшiљу

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испаметити (се), исшiмётйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
испанути не него испасти (В.) 

испаравати (се), исшiравiiм (се), прип. сад. 

испаравајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = испари

вати, исшiрујём, прип. сад. исшiрујући 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

ИСПllрати (се), испарам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испаривати (се) = испаравати (се) (В.) 
испарљив, -а, -о, исшiрљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
испарљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испарцелисати, -шём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ИСПllрчати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испастн = испаднутн (не испанутн), испад

нем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испатити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испаliенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ИСПluuтатн, испаштам, прип. сад. испашата

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испевати (се) ек. уп. ијек. испјевати (се) 



испеrлати 

испешати и испеrлати, испеглам 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

испекотииа, -е ж, ген. мн. исш~котина 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

испеиити се ек. уп. ијек. испјеиити се 

испёти (се), испнем (се) (не испењем се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испетљати (се), испетљам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испеliи (се) и itспеliи (се), испечем (се) 3.1.2.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испецати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испијати, испијам, прил. сад. испијајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испијiч, -ача м, вок. -у, инстр. -ачем (не -ом), 

мн. испијачи, испијача 3.1.3.; 5.1.5.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

испијевати ијек. (ек. испевати), испијевам 

(ек. испевам), прил. сад. испијевајући (ек. испева

јуliи), (довршавати певање) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
1O.I.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 

испијеи, -ена, -ено, одр. испиј ени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
испијеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испИлати, -ам 14.5.1.1.(3) = испилити (се), 

испилим (се) 8.1.2.1; 14.5.1.1.(4). 
испилити (се) = испИлати (В.) 

испињати (се), -ем (се), прил. сад. испињући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испирати, испирам, 3. л. мн. испирају, прил. 

сад. испирајући 14.5.1.1.(3) и itспирати, -ем, прил. 
сад. испирући 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(1). 

испирiч, -ача м, вок. испирачу, инстр. -ачем 

(не -ом), мн. испирачи, испирача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
lO.1.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

испирача, -е ж, ген. мн. испирача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

исписати (се), испишем (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

исписивати (се), исписујем (се), прил. сад. 

исписујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
itсписиiiк, -а м, вок. -ниче, мн. исписници, 

исписника, исписницима 8.1.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
itсписиица, -е ж, ген. мн. исписница 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

исплевити 

исписиiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

испитаиiiк, -ика м, вок. испитаниче, мн. ис

питаници, испитаника, испитаницима 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

испитати, испитам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испitтiч, -ача м, ВОК. испитачу, инстр. -ачем 

(не -ом), мн. испитачи, испитача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

испити, испијем, импер. испиј, испиј мо, ис

пијте 5.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испитивати, испиту јем, прил. сад. испиту

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испитitВiЧ, -ача м, вок. испитивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. испитивачи, испитивача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
испитивiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
испитивiчки, прил. 3.1.3.; 14.6. 
испиткивати, испиткујем, прил. сад. испит

кујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испјевати (се) ијек. (ек. испевати (се», -ам 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испјеиити се ијек. (ек. испеиити се), -им се 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исплавети ек. уп. ијек. исплавјети 

исплавити, -им, (плавећи избацити) 2.2.6.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

исплавјети ијек. (ек. исплавети), исплавим, 

(постати плав, помодрети) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

itсплазити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исплакати се, -чем се, (према плакати) 

3.1.2.; 8.1.2.1.; 4.5.1.1.(2). 
исплакати, исплачем, (испирати) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
исплакивати, исплакујем, прил. сад. испла

кујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исплакиути, исплакнем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
исплаиирати, испланирам, 3. л. мн. испла

нирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исплатити (се), исплати м (се) 8.1.2.1.; 12.1.; 

14.5.1.1.(4). 
исплаliивати (се), исплаћујём (се), прил. сад. 

исплаћујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исплахиути, исплахнем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
исплевити ек. уп. ијек. исплијевити 
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исплесннвити 

исплеснивити и ИСПЛl!снивити ек. уп. ијек. 

испљеснивити и испљеснивити 

исплести (се) и исплести (се), исплетём (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(\). 
исплетати, -ћём, прип. сад. исплећући = ис

плитати, -ћём, прип. сад. исплићући 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испливавати, испливавам, прип. сад. испли

вавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испливати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исплијевити ијек. (ек. ИСПЛl\вити), -йм 2.1.1.; 

2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исплинути, исплйнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
исплитати = исплетати (в.) 

испловити, испловйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исплодити, исплодйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испљескати, испљёскам и испљескати, -ам 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
itспљеснивити ијек. (ек. itсплеснивити), -йм 

и испљеснивити ијек. (ек. исплеснивити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испљувавати, испљувавам, прип. сад. испљу

вавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
itспљувак, -увка м, МН. испљувци, испљу

вака, испљувцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

испљУ-вати, испљувам, прип. сад. испљувају

ћи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). и испљувати, испљујём 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

itспљунути, -ём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
itспљускати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испљускивати, испљускујём, прип. сад. ис-

пљускујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
itспљусиути, -ём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
itспљуцати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испљуцкавати, испљуцкiiвам, прип. сад. ис-

пљуцкавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = испљуцки

вати, испљуцкујём, прип. сад. испљуцкујући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

ца 

itспљуцкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испљуцкивати = испљуцкавати (в.) 
исповёд ек. уп. ијек. исповијед 

исповедалац ек. уп. ијек. исповиједалац 

исповедан ек. уп. ијек. исповједан 

исповедаоница ек. уп. ијек. исповједаони-
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исповједан 

исповедаонiiчкii ек. уп. ијек. исповједао

нiiчкii 

исповедаоц не него исповедалац (в.) 

исповедати (се) ек. уп. ијек. исповиједати 

(се) 

исповедити (се) и исповедити (се) ек. уп. 

ијек. исповиједити (се) и исповиједити (се) 

исповеднii и исповеднii (в. исповједан) 

исповеднiiк и исповеднiiк ек. уп. ијек. испо

вједнйк и исповједнйк 

исповеднiiчкii и исповеднiiчкii ек. уп. ијек. 

исповједНiiЧКii и исповједНiiЧКii 

исповёст ек. уп. ијек. исповијест 

исповијати се, исповйјам се 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

исповијед ијек. (ек. исповёд), -иједи (ек. -ёди) 

ж, инсТр. йсповиједи и йсповијеђу (ек. йсповёди 

и йсповёђу), пок. исповиједи и йсповиједи (ек. 

исповеди и йсповёди), ген. МН. исповиједй и йс

повиједй (ек. исповедй и йсповёдй) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.2.2. = исповијест ијек. (ек. 

исповёст), -ијести (ек. -ёсти) ж, инсТр. -вијести 

и -вијешћу (ек. -вёсти И -вёшћу), пок. исповије

сти и йсповијести (ек. исповести и йсповёсти), 

ген. МН. исповијестй и йсповијестй (ек. испове

стй и йсповёсти) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

исповиједалац (не исповиједаоц) ијек. (ек. 

исповедалац (не исповедаоц», -аоца м, ВОК. 

-аоче, инсТр. -аоцем (не -ом), МН. исповиједаоци, 

исповиједалаца, исповиједаоцима (ек. исповеда

оци, исповедалаца, исповедаоцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.1.; 7.2.2.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(\); 14.1.1.а.Ь. 

исповиједаоц не него исповиједалац (в.) 

исповиједати (се) ијек. (ек. исповедати (се», 

исповиједам (се) (ек. исповёдам (се», прип. сад. 

исповиједајући (се) (ек. исповедајући (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исповиједити (се) ијек. (ек. исповедити (се», 

исповиједйм (се) (ек. исповёдим (се» и испови

једити (се) ијек. (ек. исповедити (се», исповије

дим (се) (ек. исповедйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

исповијест = исповијед (в.) 

исповједан ијек. (ек. исповедан), -дна, -дно, 

ОДр. йсповU)еднй и исповU)едни, -а, -6, ген. МН. 
-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 



исповједаоница 

исповједаоница ијек. (ек. исповедаоница), -е 

ж, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
исповједаонйчкй ијек. (ек. исповедаонйч

кй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

исповјiщнйк ијек. (ек. исповеднйк), -ика м, 

вок. исповU)еднйче, мн. исповU)едници, ис

повU)едника, исповU)едницима и исповјед

нйк ијек. (ек. исповеднйк), -йка м, вок. -нйче, мн. 

исповU)еДНЙЦи,исповU)еднйка,исповU)еднй

цима 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

исповједнйчкй и исповједнйчкй ијек. (ек. 

исповеднйчкй и исповеднйчкй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исповлачити, исповлачйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исповраliати, -ам 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испод, предл. 

исподвmiчити, исподвлачйм 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

исподељивати ек. уп. ијек. исподјељивати 

исподјељивати ијек. (ек. исподељивати), ис

подU)ељујем 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исподњй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
испозајмљивати, испозајмљујем 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испоздрављати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испојати, -јем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испоклањати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
"спокој и испокој, -оја м, инстр. -јем, мн. -ој и, 

-оја 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
испокојити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испошiгати, исполiiжем 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
исполевати (се) = исполивати (се) ек. уп. 

ијек. исполијевати (се) = исполивати (се) 
исполивати (се) = исполевати (се) и испо

лијевати (се) (В.) 

исполијевати (се) ијек. (ек. исполева

ти (се», исполијевам (се) (ек. исполевам (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). = исполива

ти (се) ијек. И ек. исполйвам (се) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исполитизовати, -у јем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2) 
(и исполитизирати, исполитизйрам, 3. Л. ми. 
исполитизирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3». 

испоручити 

испољавати (се), испољавам (се), ПРИЛ. сад. 

испољавајући (се) 14.5.1.1.(3) = испољи вати 

(се), испољујем (се), ПРИЛ. сад. испољујући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испољивати (се) = испољавати (се) (В.) 
испољити (се), испољйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
испомагати (се), испомiiжем (се), прил. сад. 

испомажући (се) 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
испомицати, испомичем 3.1.2.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испомоli, -моћи ж, иистр. -моћи, лок. испо

мОћи И испомоћи, ген. МН. испомоћй 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.2.2. 
испомоliи (се) и испомOIiи (се), испомогнем 

(се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испоразболевати се ек. уп. ијек. испоразбо

лијевати се 

испоразболијевати се ијек. (ек. испоразбо

левати се), испоразболијевам се (ек. испораз

болевам се) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испоредив = испоредљив, -а, -о, одр. испо

редивй и испоредљивй, -а, -о, ген. МН. -й 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
испоредивост = испоредљивост, -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

испоредити, -им и испоредити, испоредим 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испоредљив = испоредив (В.) 
испоредљивост = испоредивост (В.) 
испоређати, испоређам 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испоређење, -а с, ген. МН. испоређења 8.1.2.1.; 

14.1.3.d. 
испоређивати (се), испоређујем (се), ПРИЛ. 

сад. испоређујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испорука, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. испорука 

8.1.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
испоручивати, испоручујем, ПРИЛ. сад. ис

поручујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испоручилац (не испоручиоц), -иоца м, ВОК. 

-и оче, инстр. -иоцем (не -ом), МН. испоручиоци, 

испоручилаца, испоручиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
8.1.2.1.; lI.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

испоручиоц не него испоручилац (в.) 

испоручити, испоручйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
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испословати 

испословати, ИСПОслујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испоснiiк, -а М, ВОК. -йче, МН. испоснйци, 

испоснйка, испоснйцима 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
испосница, -ё ж, ген. МН. испоснйца 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

испосиiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

испоснiiчки, прил. 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.6. 
испостава, -ё ж, ген. МН. испостава 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

испОСтавити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испОстављати, -ам, прил. сад. испоставља

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испостiвнii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
испОстити, испостйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испосудити, испосудйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испосуђивати, испосуђујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испотiјан, -јна, -јно, одр. испотајнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
испотајё, прил. 8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
испотезати, исп6тёжём 8.1.2.1.; 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
испотиха, прил. 8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
испотписивати (се), испотписујём (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испочетка, прил., (испочетка смо лутали) 

8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
испошиљати, -љём, прил. сад. испошиљући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испоштовати, -ујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исправак, -авка М, мн. исправци, исправiiка, 

ис правцима 8.1.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. = 

испрiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. исправака и ис

правкй 6.2.2.Ь.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
исправка = исправак (В.) 
исправљати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исправљач, -ача М, ИОК. исправљачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. исправља чи, исправљача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
исправљив, -а, -о, одр. исправљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исправност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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испредати 

испрiжњеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испражњење, -а с, ген. МН. испражњења 

8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
испрiзност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испраксирати се, испраксйрам се, 3. л. МН. 

испраксирају се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрати (се), исперём (се) и исперём (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испраliiј, -а м, инстр. -јем (не -ом), МН. испра

ћiiји, испраћiiја 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
испраliати, -ам, прил. сад. испраћајући 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрашивати, испрашујём, прил. сад. испра

шујући 8.1.2.1.; 11.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
испрашивiч, -ача М, ВОК. испрашивачу, ин

стр. -ачем (не -ом), МН. испрашивачи, испраши

вача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 11.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
испрашити, испрашйм 8.1.2.1.; 11.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
испрва и испрвё, прил. 12.1.; 14.6. 
испрдак, -ртка М, МН. испрци, испрдака, 

испрцима 8.1.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 10.1.2.1.; 
14.1.1.с. 

ис пребацивати, испребацујём 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

испребијати, испребйјам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испреваљивати, испреваљујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испревезати, испревежём 8.1.2.1.; l1.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2) 
испревезивати, испревезујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испревијати (се), испревйјам (се), 3. л. МН. 

испревијају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испревртати (се), -ћём (се) 8.1.2.1.; 3.2.2.а.; 

4.5.1.1.(2). 
испрегнути = испреliи и испрёliи, испрёг

нём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испреграђивати, испреграђујём 3.3.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испред, предл. 12.1. 
испредавати, испредајём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испредати, испрёдам, прил. сад. испредајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 



испредњачити 

испредњачити, испредњачим 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

испрезати, испрёжём, прил. сад. испрежући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испрёка ек. уп. ијек. испријека 

испрекiiдаиост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испрекрајати, испрекрајам, 3. л. МН. испре

крајају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрекрштати (се), испрекрштам (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрелазити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испреЛliмати, испреламам 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испремеравати ек. уп. ијек. испремјерава-

ти 

испремерити ек. уп. ијек. испремјерити 

испреметаност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испреметати, испремећём 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испреметнути, -ём и испреметнути, -ём 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испремештати и испремештати ек. уп. ијек. 

испремјештати и испремјештати 

испремијешаност ијек. (ек. испремеша

ност), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

испремијешати ијек. (ек. испремешати), 

испремијешам (ек. испремёшам) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

испремјеравати ијек. (ек. испремер8ва

ти), испремU)еравам, 3. л. МН. испремU)ерава
ју, прил. сад. испремU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.\.2.\.; 14.5.1.1.(3). 

нспремјерити ијек. (ек. испремерити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испремјештати ијек. (ек. испремештати) ис

премU)ёштам (се) и испремјештати (ек. испре

мештати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испремлатити, испремлатим 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
испремлаћивати, испремшiћујём 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испрепадати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испреписивати, испреписујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 

исприповедати 

испреплести (се) и испреплести (се), ис

преплетём (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испреплетаност = испреплетеност, -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу, 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

испреплетати = испреплитати, -ћём 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испреплетеност = испреплетаност (В.) 

испреплитати = испреплетати (В.) 
испресавијати (се), испресавијам (се), 3. л. 

МН. испресавйјају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испресађивати, испресађујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испресећи ек. уп. ијек. испресјећи 

испресецати ек. уп. ијек. испресијецати 

испресијецати ијек. (ек. испресецати), ис-

пресијецам (ек. испресёцам) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

испресјећи ијек. (ек. испресећи), испреси

јечём (ек. испресечём) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.3.; 3.1.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

испрескакати, испрескачём 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

испресовати, -ујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испрести, испредём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испретати и испретати, испрећём, (извади-

ти из жеравице) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испретураност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испретурати (се), испретурам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испретући, испретучём 3.1.2.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испрећи и испрёћи = испрегнути (В.) 
испрецртавати, испрецртавам, прил. сад. ис-

прецртавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрецртати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испречити се ек. уп. ијек. испријечити се 

испрешати, -ам 8.1.2.1; 14.5.1.1.(3). 
исприбадати, 

14.5.1.1.(3). 
исприбадам 8.1.2.1.; 

испријечити се ијек. (ек. испречити се), 

испријечим се (ек. испрёчим се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

исприповедати ек. уп. ијек. исприповије-

дати 
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исприповедити 

исприповедити ек. уп. ијек. исприповједи

ти 

исприповиједати ијек. (ек. исприповедати), 

исприповиједiiМ (ек. исприповёдiiм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исприповједити ијек. (ек. исприповеди

ти), исприповU)едйм 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

испричати, испрйчiiм 3.1.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

испричешliивати, испричешћујём 3.1.1.; 
3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

исприштати се, -ам се 14.5.1.1.(3) = испри-

штити се, испрйштйм се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исприштити се = исприштати се (В.) 
испркосити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испроБЦдати, испрОбiiдам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испробијати, испрОбйјiiм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испроваљивати, испроваљујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испровлачити, испровлачйм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
испровоцирати, испровоцйрам 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испроrрамирати, испроrрамйрам, 3. л. МН. 

испрограмирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испродaiвати, испродајём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испродати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испроливати, испролйвам 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испропадати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испрорезивати, испрорезујём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испрорешетати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испросецати ек. уп. ијек. испросијецати 

испросијецати ијек. (ек. испросецати), ис-

ПРОсијецiiм (ек. ИСПРОсёцам) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

испрilcипати, -ам 14.5.1.1.(3) и -љём 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

испрЬсити, испросйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испросјачити, ИСПРОсјачйм 3.1.2.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
испрошеиица и испрошеиица, -ё ж, ген. МН. 

-йца 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
испрсaiвати се, испрсавам се, прил. сад. ис

прсавајући се 14.5.1.1.(3) = испрсивати се, 
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испуст 

испрсујём се, прил. сад. испрсујући се 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

испрсивати се = испрсавати се (В.) 

испрсити (се), -йм (се) 8.1.2.1; 14.5.1.1.(4). 
исщ'к:кати (се), испрскам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
испртити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испртљати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испругати, испругам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испружати (се), испружам (се), прил. сад. ис-

пружајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испружити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испруliити се, -йм се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испршеио, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
испршеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испрштити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испсовати (се), испсујём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
испузати (се), -жём (се) 14.5.1.1.(2) и -ам (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испузити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испукнути = испуliи, испукнём 3.2.3.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
испунљив и испуњив, -а, -о, одр. испунљи

вй И испуњивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

испуњавати (се), испуњавам (се), прил. сад. 

испуњавајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = испуњи

вати (се), испуњујём (се), прил. сад. испуњујући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
испуњеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испуњив = испунљив (В.) 
испуњивати (се) = испуњавати (се) (В.) 
испупити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испупчен, -а, -о, одр. испупченй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
испупчеИБСТ, -ости Ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
испупчење, -а с, ген. МН. испупчења 8.1.2.1.; 

14.1.3.d. 
испупчина, -ё ж, ген. МН. испупчйна 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

испупчити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испуст, -а М, МН. испусти, испуста 8.1.2.1.; 

14.1.1.с. 



испустан 

испустан, -сна, -сно, одр. испуснй, -а, -5, ген. 
МН. -йх 8.1.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

испустити (се), испустйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

испуliи = испукнути (в.) 
испушити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
испуштати, испуштам, прил. сад. испушта-

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
испред, предл. 8.1.2.1. 
Ист Ривер (енгл. East River), Ист-Ривера 

М, инсТр. Ист-Ривером 1.2.1.1.Ь.; 9.1.1.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

истабанати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истабати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
иставити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истављати (се), -ам, прил. сад. истављајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истак:ати, истачем, прил. сад. истачући 3.1.2.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истакнути = истаliи и истаliи, истакнем 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истакнутост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исталожити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Истам, -тма М 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Истанбул, -а М, (Клајн 2009: "Йсшанбул (та-

ко је у ПР 60, под одредницом Стамбол; обич
није је него Истамбул). Само у историјском 

контексту употребљавају се називи Стамбол 

(Стамбул), Цариград, Константинопољ (Кон

стантинопол)") 1.2.1.1.Ь.; 8.1.3.2.3. 
истандрљати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истанчавати, истанчавам, прил. сад. истан

чавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истанчйност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истанчати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истањивати (се), истањујем (се), прил. сад. 

истањујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1(2). 
истањити (се), истањйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
истаЬи (се) и истаЬи (се) = истакнути (в.) 

истачкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истеглити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истегљив, -а, -о, одр. истегљивй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

истински 

истегљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истегнути (се) = истеliи (се) и истеliи (се), 

истегнем (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истезати, истежём, прил. сад. истежући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истек, -а М, мн. истеци, истёка, истецима 

8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
истелити (се), истелйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
истепсти и истепсти, истепём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
истеравати = истеривати ек. уп. ијек. истје-

равати = истјеривати 

истерати ек. уп. ијек. истјерати 

истеривати = истеравати (в.) 
истеривач ек. уп. ијек. истјеривач 

истесаност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истесати (се), истешём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
истестерати, истестерам 14.5.1.1.(3). = исте

стерисати, -шём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истестерисати = истестерати (в.) 
истестИрати,истестйрам,3.л.мн.истестИ

рају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истетовИрати,истетовйрам,3.л. МН.исте

товирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истетурати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истеliи и истеliи, истечём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2) 

и истекнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истија не него истиха (в.) 

истимарити, истимарйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истинитост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истинољубац, -љупца М, ВОК. истинољуп

че, инсТр. -љупцем (не -ом), МН. истинољупци, 

истинољубаца, истинољупцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

истинољубив, -а, -о, одр. истинољубивй, -а, 

-5, ген. МН. -йх 4.2.а.; 1:4.3. 
истинољубивост, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истинољубље, -а с, ген. МН. истинољубља 

14.1.3.d. 
истински и истински, -а, -5, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 

391 



истински 

истински и истински, прип. 14.6. 
истирати, -ём, прип. сад. истирући, (несврш. 

према истрти) 14.5.1.1.(1). 
истисак, -ска м, мн. истисци, истисака, 

истисцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1O.I.I.Ь.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

истискати, -ам и истискати, истискам, прип. 

сад. истискајући 8.1.2.1.; 1O.I.I.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
истискивати, истискујём, прип. сад. исти

скујући 8.1.2.1.; 1O.I.I.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
истиснути, -ём 8.1.2.1.; 1O.I.I.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
истиснуliе, -а с, ген. ми. истиснућа 8.1.2.1.; 

1O.I.I.Ь.; 14.1.3.d. 
истиха (не истија), прип. 14.6. 
истицати ек. уп. ијек. истјецати 

истиштати се, -им се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истјеравати = истјеривати (в.) 
истјерати ијек. (ек. истерати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истјеривати ијек. (ек. истеривати), истU)е

рујём, прип. сад. истU)ерујући 14.5.1.1.(2) = ис

тјеравати ијек. (ек. истеравати), истU)еравам, 

прип. сад. ист(ј)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

истјеривiч ијек. (ек. истеривiч), -ача м, ВОК. 

йстU)еривачу, инсТр. -ачем (не- ом), МН. истU)е

ривачи, ист(ј)еривача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

истјецати ијек. (ек. истицати), истјечём (ек. 

истичём), прип. сад. истјечући (ек. истичући) 

2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.4.; 3.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исткати = изаткати (в.) 
исто и исто, прип. 14.6. 
исто-, преф. 

истОбојаи, -јна, -јно, одр. истобојни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
истовiр, -а м, инсТр. -ом И -ем, мн. истовари, 

йстовара 8.1.2.2.; 14.1.1.Ь.С. 
истоваравати, истоваравiiм, прип. сад. исто

варавајући = исто вари вати, истоварујём, прип. 

сад. истоварујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истоварiч, -ача м, ВОК. истоварачу, инсТр. 

-ачем (не -ом), МН. истоварачи, истоварача = 

истоваривiч, -ача м, ВОК. истоваривачу, инсТр. 

-ачем(не-ом),мн.истоваривачи,истоваривача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
исто вари вати = истоваравати (в.) 

392 

истоврсност 

истоваривiч = истоварiч (в.) 
истоварити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истовариште, -а с, ген. МН. истоваришта 

8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
истовiрии, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
истовёран и истоверан ек. уп. ијек. истовје

раи и истовјеран 

истоверац и истоверац ек. уп. ијек. истовје-

рац и истовјерац 

истоверник ек. уп. ијек. истовјерник 

истоветан ек. уп. ијек. истовјетаи 

истоветно, прип. 14.6. 
истоветност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истоветовати, -ујём, прип. сад. исто вету ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
истовјераи и истовјеран ијек. (ек. истовё

раи и истоверан), -рна, -рно, ОДр. истовU)ёрни 

И истовU)ерни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

истовјерац ијек. (ек. истоверац), -рца м, ВОК. 

йстовјёрче, инсТр. -рцем (не -ом), мн. истовU)ер

ци, истовU)ёраца и истовјерац (ек. истоверац), 

-ёрца м, ВОК. -ёрче, инсТр. -ёрцем (не -ом), МН. 

истов(ј)ерци, истовјераца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

истовјериик ијек. (ек. истоверник), -а м, 

ВОК. -ниче, МН. истовU)ерници, истов(ј)ерни

ка, истовU)ерницима 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 
истовјетан ијек. (ек. истоветан), -тна, -тно, 

одр. истов(ј)етни, -а, -о, ген. МН. -их, (ПМС: 

"исшовешан (ек. И ијек.), исшовјешан (ијек., 

обичније него прво)"; Клајн 2009: "исшовје
шан се данас признаје као правилан ијекавски 

облик, мада је раније прописивано да се и у 

ијек. каже само исШовеШан.", СТЈП 2: 287-311) 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

истовремен, -а ,-о, ОДр. истовремени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
истовремено, прип. 14.6. 
истовременост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истоврсност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



исто врста н 

истоврстан,-сна, -сно, одр. истоврснй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
истодобан, -бна, -бно, одр. истодобнй, -а, -6, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
истодобио, прил. 12.1; 14.6. 
истодобност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.l.; 14.1.2.2. 
истозвучан, -ч на, -чно, одр. истозвучнй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 3.l.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. 
истозначан, -чна, -ч но, одр. истозначнй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 3.l.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. 
истоимен, -а, -о, одр. истоименй, -а, -6, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. 
истоименост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
исток и исток, -а м 14.l.l.b. 
Исток и Исток, -а м, (источне земље и на

роди) 1.2.l.l.h.; 14.l.l. 
истокрак, -а, -о, одр. истокракй, -а, -6, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. = истокрачан, -ч на, 

-чно, одр. истокрачнй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.l.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. 

истокрван, -вна, -вно, одр. истокрвнй, -а, -6, 
ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.l.3.; 14.3. 

истомёран ек. уп. ијек. истомјёран 

истомишљенiiк, -а м, вок. -нйче, мн. истоми

шљенйци, истомишљенйка, истомишљенйци

ма ll.l.l.a.(l); ll.2.l.(2); 14.1.1.а.с. 
истомјёран ијек. (ек. истомёран), -рна, -рно, 

одр. йстомU)ёрнй, -а, -6, ген. мн. -йх 2.l.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

истопити (се), истопйм (се) 8.1.2.l.; 
14.5.l.1.(4). 

историзам, -зма М, МИ. историзми, истори

зама, историзмима 6.l.3.; 14.l.l.c. 
историја, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј6м, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 4.3.4.; 14.1.2.1.Ь. 
историјат, -ата м, мн. историјати, истори

јата 4.3.4.; 14.1.1.с. 
исторiiјскii, -а, -6, ген. мн. -йх 3.l.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 4.3.4.; 14.3. 
исторйјски, прил. 5.1.3.; 4.3.4.; 14.6. 
исторiiјскогеографскii, -а, -6, ген. мн. 

-йх, (историја географије) 5.1.5.; 4.2.а.; 4.3.4.; 
12.2.1.d.; 14.3. 

истОстран 

исторiiјско-географскй, -а, -6, ген. мн. -их, 
(историјски И географски) 5.1.5.; 4.2.а.; 4.3.4.; 
12.2.l.d.; 14.3. 

историк заст. необ. = историчiр (В.) 

историограф, -а м, мн. историографй, исто

риографа 5.2.3.; 4.3.4.; 14.1.1.с. 
историографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
историографскй, -а, -6, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 4.3.4.; 14.3. 
историцизам, -зма м, мн. историцизми, 

историцизама, историцизмима 6.1.3.; 4.3.4.; 
14.1.1.с. 

историчан, -чна, -ч но, одр. исторични, -а, 

-6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 4.3.4.; 14.3. 
историчiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. историчарй, историчара 3.1.3.; 4.3.4.; 
14.1.1.а.Ь. = заст. необ. историк, -а м, вок. -ри

че, мн. историци, исторйка, историцима 4.3.4.; 
1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

историчiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 3.1.3.; 4.3.4.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
историчарскii, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

4.3.4.; 14.3. 
историчарски, прил. 3.1.3.; 4.3.4.; 14.6. 
историчкй = историјскii (В.) 
истородан, -дна, -дно, одр. истороднй, -а, -6, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
истородност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истосмёран и истОсмёран ек. уп. ијек. исто

смјёран и истОсмјёран 

истосмёрно и истОсмёрно ек. уп. ијек. исто

смјёрно И истОсмјёрно 

истосмјёран и истОсмјёран ијек. (ек. исто

смёран и истОсмёран), -рна, -рно, одр. йстосмU) 

ёрнй и истосмU)ёрнй, -а, -6, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

истосмјёрно и истОсмјёрно ијек. (ек. исто

смёрно И истОсмёрно), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
12.1.3.; 14.6. 

истОстран, -а, -о, одр. истОстранй, -а, -6, ген. 
мн. -йх = истостраничан, -чна, -чно, одр. исто

страничнй, -а, -6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = 

једнакОстран, -а, -о, одр. једнакостранй, -а, -6, 
ген. мн. -их = равнОстран, -а, -о, одр. равнОстра

ни, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. НЕМА У Р! 
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истостраничан 

истостраничан = истОстран (в.) 
истОстраност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
источан и источан, -чна, -чно, одр. источ

ни И источни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

источити (се), источим (се) 3.1.2.; 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

Йсточнii фронт, Источног(а) фронта м 
1.2.1.1.ј.; 3.1.2.; 14.1.1. 

источнйк и источнйк, -а м, мн. -ици, -ика, 

-ицима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
источно-, први део сложеница 3.1.2. 
Йсточно (Источно) море, Источног(а) (Ис

точног(а» мора с 1.2.1.1.Ь.; 3.1.2.; 14.1.3. 
Йсточно римско царство, Источног(а) рим

ског(а) царства с 1.2.1.1.Ь.; 3.1.2.; 14.1.3. 
источноевропскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

3.1.2.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
источнорiiмскй и источнорiiмскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
источњак и источњак, -а, вок. -аче, мн. 

-аци, -ака, -ацима 3.1.2.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

источњачки и источњачки, прип. 3.1.2.; 
3.1.3.; 14.6. 

источњачкй и источњачкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
источњаштво и источњаштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 3.1.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3.d. 
Йстра, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
истрага, -е ж, дат. -зи, ген. мн. истрага 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
истраживати, истражујем, прип. сад. истра

жујући 14.5.1.1.(2). 
истраживач, -ача м, вок. истраживачу, инстр. 

-вачем (не -ом), мн. истраживачи, истраживача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
истраживiчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
истр8житељ, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. ис

тражитељй, истражитеља 14.1.1.Ь.С. 

истр8житељка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
истражити, истражим 14.5.1.1.(4). 
истражнii и истражнй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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истрзан 

истрајавати, истрајавам, прип. сад. истра ја

вајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истрајан, -јна, -јно, одр. истрајни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
истрајати, -јем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истрајно, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
истрајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Йстранин, -а м, мн. Истрани, Истрана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Йстранка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
истратити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истргати, -ам 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
истргнути (се), -ем (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истргнуfiе, -а с, ген. мн. истргнућii 8.1.2.1.; 

14.1.3.d. 
истребљивiч, -ача м, вок. истребљивачу, ин

стр. -ачем (не -ом), мн. истребљивачи, истре

бљивача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
истребити ек. уп. ијек. истријебити 

истребљавати, истребљавам, прип. сад. ис

требљавајући 14.5.1.1.(3) = истребљивати, 

истре6љујем, прип. сад. истре6љујући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

истребљење, -а с, ген. мн. истре6љења 

8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
истребљивати = истребљавати (в.) 
истребљивач, -ача м, вок. истребљивачу, нн

стр. -ачем (не -ом), мн. истребљивачи, истре

бљивача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
истребљивачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
истрежњење, -а с, ген. мн. истрежњења 

8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
истрезнити (се) ек. уп. ијек. истријезнити 

(се) 

истренирати (се), истренйрам (се), 3. п. мн. 
истренирају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

истресати, истресам, прип. сад. истресајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истрести (се) и истрёсти (се), истресем (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истрети, -ем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
истрзан,-а,-о,одр.ИстрзiiнИ,-а,-О,ген. мн. 

-их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 



истрзiнбст 

истрзiнбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истрзати, -јјм, прип. сад. истрзајући 14.5.1.1.(3) 

и истрзати, -жем, прип. сад. истржући 8.1.2.1.; 
ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 

истријебити (се) ијек. (ек. истребити (се», 

истријебим (се) (ек. истребим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

истријезнити (се) ијек. (ек. истрезнити (се», 

истријезним (се) (ек. истрезним (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

истрљати (се), истрљам (се) и истрљати 

(се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истрошен, -а, -о, одр. истрошени, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
истрошенбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истрпети ек. уп. ијек. истрпјети 

истрпјети ијек. (ек. истрпети), истрпим 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истрти, истрем и истарем 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
истprљати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истругавати, истругавам, прип. сад. истру

пiвајући 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(3). 
истругати, истружем 8.1.2.1.; 10.1.1.Ь.; 

ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
иструлити (не иструхлити), -им 4.3.4.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
иструнути (не иструхнути), -ем 4.3.4.; 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
иструскати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
иструхлити не него иструлити (в.) 

иструхнути не него иструнути (в.) 

иструцкати (се), иструцкам (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

истрчавати, ИСТI>чавам, прип. сад. истрчава-

јући 3.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истрчати (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истумачити, истумачим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
иступ, -а м, мн. иступи, иступа 8.1.2.1.; 

lO.1.1.Ь.; 14.1.1.С. 

иступати, иступам 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
иступети ек. уп. ијек. иступјети 

иступити, иступим, (изаћи из реда; учини

ти нешто тупим) 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(4). 

исфенирати 

иступјети ијек. (ек. иступети), иступим, 

(учинити нешто тупим) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

иступнй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
истурати, истурам, прип. сад. истурајући 

14.5.1.1.(3). 
истурен, -а, -о, одр. истурени, -а, -б, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
истуренбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
истуривати, истурујем, прип. сад. истуру-

јући 14.5.1.1.(2). 
истурити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
истурпијати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
истурчити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
истутњати (се), -ам (се), 14.5.1.1.(3) и -им (се) 

14.5.1.1.(4) = истутњети (се), -им (се) = истут
њити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

истутњети (се) = истутњати (се) (в.) 
истутњити (се) = истутњати (се) (в.) 
истуliи и истуliи, истучем 3.2.3.; 3.1.2.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
истуширати (се), истуширам (се), 3. n. мн. 

истуширају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исувише, прип. 12.1.; 14.6. 
исукати (се), исучем (се) 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
Исус Њiвин, Исуса Навина м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
исусовац, -бвца м, вок. -бвче, инстр. -бв

цем (не -ом), мн. исусовци, исусоваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

исусовачкй, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

исути, испем 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
исушенбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.1.2.2. 
исушивати, исушујем, прип. сад. исушујући 

8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
исушити (се), исушим (се) 8.1.2.1.; lO.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
исфабриковати, исфабрикујем 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
исфантазирати, исфантазирам, 3. n. мн. ис

фантазирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исфенирати, исфенирам, 3. n. мн. исфенйра

ју 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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исфлекати 

исфлекати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исфорсирати, исфорсирiiм, 3. л. МН. исфор

сирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исфризирати (се), исфризйрiiм (се), 3. л. МН. 

исфризирају (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исхабiiн, -а, -о, одр. исхабiiнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исхабати се, -ам се 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исхарчити, -им 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исхеклати, -ам 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исхијас = об. ишијас (В.) 

исхијатикус = об. ишијатикус (В.) 
нсхитрен, -а, -о, одр. исхитрени, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
нсхитреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 4.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исхитрити, -им 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исхл8дити (се), исхлiiдйм (се) 4.1.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
исхлађење, -а с, ген. МН. исхлађењii 4.1.; 

8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
исхлапелост ек. уп. нјек. исхлапјелост 

исхлапети = исхлапити ек. уп. ијек. исхла
пјети 

исхлапити = исхлапети (В. исхлапјети) 
нсхлапјелост ијек. (ек. исхлапелост), -ости 

ж, инетр. -ости И -ошhу 3.2.2.а.; 4.1.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

исхлапјети ијек. (ек. исхлапети) исхшi

пим, (испарити) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

исхлапљив, -а, -о, одр. исхшiпљиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исхлапљивати, исхлапљујём, ПРИЛ. сад. ис

хлапљујуhи 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исхiщити, исходим 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
нсходйшнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.1.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
нсходйште, -а с, ген. МН. исходиштii 4.1.; 

8.1.2.2.; 14.1.3.d. 
исхрана, -ё ж, ген. МН. исхрiiнii 4.1.; 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

исхраиити (се) (не израиити (се», исхрiiнйм 

(се) 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
нсхрйњеност, -ости ж, инетр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 4.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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исцијеиити 

исхрањивати (се), исхрањујём (се), прил. сад. 

исхрањујуhи (се) 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исхрскати, -ам 4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцвасти и нсцвасти, исцватём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
исцветавати ек. уп. ијек. исцвјетавати 

исцветати ек. уп. ијек. исцвјетати 

исцвјетаватиијек.(ек. исцветавати),исцвU)е-

тавам, ПРИЛ. сад. исцвU)етавајуhи 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исцвјетати ијек. (ек. исцветати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исцедак ек. уп. ијек. исцједак 

исцедити (се) ек. уп. ијек. исциједити (се) 

исцеђивати ек. уп. ијек. исцјеђивати 

исцелење не него исцељење (В.) 

исцелети ек. уп. ијек. исцијељети 

исцеливати (се) ек. уп. ијек. исцјеливати 

(се) 

исцелитељ ек. уп. ијек. исцјелитељ 

исцелитељскй ек. уп. ијек. исцјелитељскй 

исцелити (се) ек. уп. ијек. исцијелити (се) 

исцељење (не исцелење) ек. уп. ијек. исцје-

љење (не исцјелење) 

исцељив ек. уп. ијек. исцјељив 

исцељивати (се) ек. уп. ијек. исцјељивати 

(се) 

исцељивост ек. уп. ијек. исцјељивост 

исценити ек. уп. ијек. исцијенити 

нсценкати ек. уп. ијек. исцјенкати 

исцепати (се) ек. уп. ијек. исцијепати (се) 

исцепкати (се) ек. уп. ијек. исцјепкати (се) 

исцерити (се), исцерим (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

исцигiiнчити, -им и исцигiiнчити, -им 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исциједити (се) ијек. (ек. исцедити (се», 

исциједим (се) (ек. исцёдйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

исцијелити (се), ијек. (ек. исцелити (се», ис

цијелим (се) (ек. исцёлйм (се», (учинити некога 

здравим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исцијељети ијек. (ек. исцелети), исције

лйм (ек. исцелим), (постати здрав) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

исцијенити ијек. (ек. исценити), исцијенйм 

(ек. исцёним) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 



исцијепати (се) 

исцијепати (се) ијек. (ек. ис цепати (се», 

исцијепам (се) (ек. исцепам (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исцитирати, исцитирам, 3. л. ми. исцитирају 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исцифрати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцједак ијек. (ек. исцедак), -тка М, МН. исцU)е

ци, исцU)едака, ИсцU)ецима2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 10.1.2.1.; 14.1.1.с. 

исцјеђивати ијек. (ек. исцеђивати), исцU)е-

ђујем, прил. сад. исцU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1; 14.5.1.1.(2). 

исцјелење не него исцјељење (В.) 

исцјеливати (се) ијек. (ек. исцеливати (се», 

исц(ј)еливам 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) 
исцјелитељ ијек. (ек. исцелитељ), -а М, инстр. 

-ем (не -ом), МН. исцU)елитељи, исцU)елитеља 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
исцјелитељскй ијек. (ек. исцелитељскй), -а, 

-о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исцјељење (не исцјелење) ијек. (ек. исце

љење (не исцелење», -а с, ген. МН. исцU)ељења 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.3.d. 
исцјељив ијек. (ек. исцељив), -а, -о, одр. 

исцU)ељиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

исцјељивати (се), ијек. (ек. исцељивати (се», 

исцU)ељујем (се), прил. сад. исцU)ељујући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исцјељивост ијек. (ек. исцељивост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

исцјенкати ијек. (ек. исценкати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

исцјепкати (се) ијек. (ек. исцепкати (се», -ам 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцмакати, исцмачем 8.1.2.1.; 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
исцрвоточити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
исцрпан, -п на, -пно, одр. исцрпни, -а, -о, ген. 

-их 4.2.а.; 6.2.3.; 8.1.2.1.; 14.3. 
ИСЦlшеност = исцрпљеност (В.) 
исцрпети (се) не него исцрпити (се) (В.) 

исцрпљење, -а с, ген. МН. исцрпљења 8.1.2.1.; 
14.1.3.d. 

и те какав 

исцрпљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

= исцрпеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исцрпљив, -а, -о, одр. исцIшљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
исцрпљивати, исцрпљујем, прил. сад. исцр

пљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
исцрпљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исцрпљујуliй, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
исцрпно, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
исцрпност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
исцрпсти (се) и исцрпсти (се), исщ>пем 

(се), прид. трп. исцрпен и 06. исцрпљен 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

исцртавати, исцртавам, прил. сад. исцртава-

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцртати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцрткати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
исцурети не него исцурити (В.) 

исцури ти (не исцурети), -им 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

Италија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Италијан (не Талијан), -ана М, мн. Италија

ни, Италијана 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а.с. 
италијанизам (не талијанизам), -зма М, МН. 

италијанизми, италијанизама, италијанизмима 

5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 
италијанизовати (не талијанизовати), 

италијанизујем, прил. сад. италијанизујући, 

5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и италијанизирати (не тали
јанизирати), италијанизирам, 3. л. МН. итали
јанизирају, прил. сад. италијанизирајући 5.1.5.; 
14.5.1.1.(3». 

Италијанка (не Талијанка), -е Ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. МН. -ки 1.2.1.I.d.; 5.1.5.; 1I.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

италијански (не талијански), -а, -о, ген. МН. 

-их 1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
италијанштина (не талијанштина), -е ж, 

ген. МН. италијанштина 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
итд. (не и т.д.), скр. И тако даље 13.1.3. 
и те какав, -ква, -кво, одр. и те юiкви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
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и те како 

и те како, прил. изр. 

и те колико, прил. изр. 

И т. сл., скр. И томе слично 

-иli: Белић, Ивић, Пойовић, али Раgич, До

брич - наша стара имена, од којих су настала 

презимена Раgичевић, Добричевић, Добрича

нин), означава малено, младо (младић, дечкић), 

нечије порекло породично или социјално (бра

тић, сетрић, племић, кућић (човек из добре ку

ће», наша презимена (за разлику од осталих 

словенских, која имају -ич) уп. -ич 3.2.3. 
иliи и нliи, идём, прил. сад. идући и идући, Фут. 

ићи ћу, ићи ћеш, ићи ће 12.3.8.; 14.5.1.1.(1). 
иliиндија = икиндија, -ё ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -йја 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
иliитуглија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
их В. оНИ 

их, узв. 

иха и ихiiј, узв. 

ихаха, узв. 

ихтијар (не иктијар), -ара М, ВОК. ихтијаре 

и ихтијару, иистр. -аром и -арем, ми. ихтијари, 

ихтијара 4.1.; 14.1.1.а. 
ихтио-, преф. 

ихтиол, -6ла м, ми. ихти6ли, ихти6ла, мед. 

4.1.; 14.1.1.с. 
ихтиологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.: 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ихтиосаур, -а м, иистр. -ом, ми. ихтиосаури, 

ихтиосаура = ихтиосаурус, -а М, ми. ихтиосау

руси, ихтиосауруса, зоол. 4.1.; 14.1.1.Ь.с. 
ихтиосаурус = ихтиосаур (В.) 

-ич означава вршиоца радње (воguч, бранич, 

iонич, рибич), имена неких биљака (врашич), 

сва словенска презимена осим наших укљу

чујући и руска имена по оцу (Жуйанчич, Сјен

кјевич, Мицкјевич, Пойович, Влаgимир Илич, 

Алексанgар Серiејевич Пушкин), (Клајн 2009: 
,,-uч, не -ић, у свим словенским презименима 

осим српскохрватских (словеначким, пољским, 

украјинским итд.), као и у руским именима по 

оцу: Сергејевич, Николајевич итд. Облици као 

Отон Жупанчић, Петар Илић Чајковски, мада 

их П 60 (т. 105 е) Допушта 'као дублетну мо
гућност', данас су застарели.") 3.1.3. 

ичег(а) В. ишта 

ичем(у) В. ишта 
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ишта 

ичијii, -ја, -јё, геи. ми. -јйх, (уз предлоге пи

ше се одвојено: ни од чијег, ни за чијег итд.) 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.2. 
Йчиliи, -йћii М, ми. 1.2.2.1.ћ.; 3.1.1.; 3.2.3.; 

14.1.1.Ь. 

Ичко, -а М 1.2.1.1.а.; 3.1.1.; 14.1.1. 
Ичка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 3.1.1.; 

1I.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Ичков, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ичков мир, Ичковог(а) мира М, иистр. Ичко

вим миром 1.2.1.1.ј.; 3.1.1.; 14.1.1. 
ишамарати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 

14.5.1.1.(3). 
ишарати, ишарам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 

14.5.1.1.(3). 
ишатнрати, ишатйрам, 3. л. ми. ишатирају 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 14.5.1.1.(3). 
ишетати (се), ишётам (се), 14.5.1.1.(3) и 

ишёћём (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 
14.5.1.1.(2). 

ишибати, -ам 8.1.2.1; 8.2.2.1.; 10.l.l.d.; 
14.5.1.1.(3). 

ишијалгија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ишијас 06. = исхијас, -а М, ми. -аси, -аса 

5.1.5.; 4.1.; 14.1.1.с. 
ишијаснii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
ишијатикус 06. = исхијатикус, -а М, ми. 

-уси, -уса 5.1.5.; 4.1.; 14.1.1.с. 
ишколовати (се), -ујём (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

10.l.l.d.; 14.5.1.1.(2). 
ишкрабати, ишкрабам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

1O.I.I.d.; 14.5.1.1.(3). 
ишм{жати (се), ишмрчём (се) 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2) и ишмркам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
1O.I.I.d.; 14.5.1.1.(3). 
ишмркивати се, ишмl'жујём се, прил. 

сад. ИШМlжујући се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 
14.5.1.1.(2). 
ишм{жнути се, ишмркнём се 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 14.5.1.1.(1). 
ишпартати, -ам и ишпiiртати, -ам 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 1O.I.I.d.; 14.5.1.1.(3). 
ишта, ичега, дат. ичему, иистр. ичйм, (уз 

предлоге пише се одвојено: и од чега, ни о че-



иштiмпати 

му, ни за шта (не, од ничега, о ничему, за ни

шта» 14.2.2. 
иштiмпати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; lO.1.1.d.; 

4.5.1.1.(3). 
иштем в. искати 

иштенити (се), иштенйм (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(4). 
иштетити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(4). 
иштипати, иштйпам 14.5.1.1.(3) и иштй

пљем 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(2). 
иштрицкати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 10.1.1.d.; 

14.5.1.1.(3). 
иштрцавати, иштјщiiвам, прил. сад. иштрц;i

вајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; \O.1.1.d.; 14.5.1.1.(3). 
иштрцати, иштрцам, прил. сад. иштРцајући 

и иштрцати, -ам, прил. сад. иштрцајући, 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(3). 

иштрцнути, иштрцнём и иштрцнути, -ём 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(1). 
ишliаскати се, -ам се и ишliаскати се, 

ишћаскам се 3.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 10.1.1.d.; 
14.5.1.1.(3). 

ишliушкати, -ам 3.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 
ишуњати се, ишуњам се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

10.1.1.d.; 14.5.1.1.(3). 
ишупљикати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; \O.1.1.d.; 

14.5.1.1.(3). 
ишупљити, ишупљйм 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

lO.1.1.d.; 14.5.1.1.(4). 
ишчаврљати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
ишчаркати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчаурити (се), и ишчахурити (се), иш

ча(х)урйм (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ишчачкати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчашенiiст, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ишчашење, -а с, ген. мн. ишчашења 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 14.1.3.d. 
ишчашивати, ишчашујём, прил. сад. ишча

шујући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ишчашити, -им 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ншчезавати, ишчезавам, прил. сад. ишчеза

вајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчезнути, -ём 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

ишчупкати 

ишчезнуliе, -а с, ген. мн. ишчезнућа 3.2.3.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.3.d. 

ишчекати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

ишчекивати (се), ишчекујём (се), прил. сад. 

ишчекујући (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ишчепати, ишчёпам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
ишчепркавати, ишчепјжавам, прил. сад. иш

чепркавајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчепркати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчеречити, -им и ишчеречити, -им 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ишчерупати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
itшчеткати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
ишчешати (се), ишчешём (се) 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
ишчешљавати, ишчешљавам, прил. сад. иш

чешљавајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчешљати (се), -ам (се) и ишчешљам (се) 

8.1.2.1; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчибукати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчијати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчилети ек. уп. ијек. ишчиљети 

ишчиљети ијек. (ек. ишчилети), ишчИлим, 

прид. рад. ишчИлио, ишчИљела, ишчИљело (ек. 

ишчИлео, ишчИлела, ишчИлело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

ишчистити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

ишчитавати, ишчитавам, ПРИЛ. сад. ишчи

тавајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчИтати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчишliење, -а с, ген. мн. ишчишћења 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.3.d. 
itшчудити се, -им се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
ишчуђавiње, -а с, ген. МН. ишчуђавiiња 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.3.d. 
ишчуђавати се, ишчуђавам се, прил. сад. 

ишчуђавајући се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчушiвати, ишчупавам, прил. сад. ишчу

павајући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
ишчупати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
ишчупкати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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ј - једанаесто слово азбуке; означава пала

тални сонант; у облицима суперлатива при

дева који на почетку имају ј пише се удвојено: 

најјачu, најјеgносiiiавнuјu, најјаснији (В. Пре

глед правила т. 10.1.1.1.); стапајући се са ненеп
чаним сугласницима учествује у процесу гла

совне промене јотовања: љушји > љући; слаgju 
> слађu и сл. (т. 3.2.2.а); у јотовању са лабијал
ним сугласницима и, б, м стапа се с уметну

тим (епентетским) л: iлуuјu > iлуuљu, iлувјu> 
iлувљu, јрмје> јрмље (т. 14.3.3.Ь.); писање су

гласникај у међусамогласничком положају и 

другим случајевима регулисано је правопи

сним правилима (т. 5). 
ЈА, сКр. Југословенска армија \3.2.2.; 

13.5.2.Ь. 

ја, рчц. 

ја, мене (ме), зам. 6.2.7.1.; 12.3.1.; 14.2.1. 
ј8блiн, -а м, мн. јабланови и јаблани, јабла-

н5ва,јаблан6ва ијаблана, бот. 14.1.1.С. 

Ј8блiн, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
јабланак, -нка м, мн. јабшiнци, јабланака, 

јабшiнцима, (дем. од јiблiн) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Ј8бланица, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Ј8бланичанин, -а м, мн. Јабланичани, Јабла

ничана 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 14.1.1.С. 
Ј8бланичiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-анки 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јiiбланичкii, -а, -5, ген. мн. -их, (према Ја

бланица) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Јiблiика, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 

Ј 

јiблiнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки, (врста 

јабуке) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Ј8блановац, -вца м, инстр. Јаблановцем (не 

-ом) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
ј8блановаЧКii, -а, -5, ген. мн. -их, (према Ја

блановац) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Ј8бланiiвчанин, -а м, мн. Јабланбвчани, Ја

бланбвчана 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 14.1.1.С. 
Јiбланiiвчiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јiбука, -е ж, дат. -ци, ген. мн. јабука, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Јiбука, -е ж, дат. -ци 1.2.1.1.h.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

јiбукица не него јабучица (В.) 

ј8буков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ј8буковача = ј8бучњача, -е ж, ген. мн. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ј8буковiiк = ј8бучњiк (В.) 

јiбучiр, -а м, ВОК. -аре и -ару, инстр. -аром 

и -арем, мн. јабучари, јабучара, зоол. 11.1.2.; 
14.1.l.a.b. 

јiбучiрев = јiбучiров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 

ј8бучiров = ј8бучiрев (В.) 
ј8бучiрскii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
ј8бучијii = ј8бучјii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

11.1.2.; 14.3. 
јiбучiiк = јiБУЧЊiК (В.) 
јiбучица (не јiбукица), -е ж, ген. мн. јабучй

ца, (дем. од ј8бука) 11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ј8бучјii = ј8бучиј ii (В.) 
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јiбучнй 

јiбучнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

јiбучњiiк:, -а м, мн. јабучњаци, јабучњака, 

јабучњацима = јJiбучйк:, -а м, ми. јабучици,јабу

чика,јабучицима и јабучйк:, -ика, ми. јабучици, 

јабучика,јабучицима 11.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
= јJiбук:овйк:, -а м, мн. јабуковици, јабуковика, 

јабуковицима и јабук:овйк:, -и ка м, мн. јабуко

вици,јабуковика,јабуковицима, (воћњак заса

ђен јабукама) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Јiбучњiк:, -а м 1.2.1.1.Ь.; 11.1.2.; 14.1.1. 
јiiбучњача = јiiбук:овача (В.) 

јава, -е ж, мн. јаве, јава 14.1.2.1.Ь. 

јАван, -вна, -вно, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
јавити,јiiвим 14.5.1.1.(4). 
јављати (ce),jiiвљaM (се), 3. л. ми. јављају (се), 

прил. сад. јављајући (се) 14.5.1.1.(3). 
јiвнопрiiвнй, -а, -о, ген. ми. -их, (према јавно 

право) 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
јавност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
jiвop, -а м, инстр. -ом, мн. јавори и јаворови, 

јавора ијаворова, бот. 14.1.1.Ь.с. 

јаворйк:,јаворика м, ми.јаворИци,јаворика, 

јаворицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јаворик:а, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. јав6рика, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Јага, -е ж, дат. Јаги (не -зи), ВОК. Јаго, уоб. баба 

Јага, баба-Јаге 1.2.1.1.Ь.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
јJirањац, -ањца м, ВОК. -ањче, инстр. -ањцем 

(не -ом), мн. јагањци, јагањаца = јањац, -њца 

м, ВОК. јiiњче, инстр. јањцем (не -ом), мн. јiiњци, 

јањаца и јањац, јањца м, ВОК. јiiњче, инстр. јањ

цем (не -ом), ген. мн. јањаца 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 
14.1.1.Ь. 

јJiriiњчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

јагањчнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ја

пiњчићи, јапiњчића, (дем. и ХИПОК. од јJirањац) 

3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Јагеловиliи = Јагел6ни (В.) 

Јагел6ни (ием. Jagel1onen), -она м мн. = Јаге

ловиliи, -иМ м ми. 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Јагица, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Јагичин (не Јагицин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2. 
Јагицин не него Јагичин (В.) 
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Јадар 

Јагјело (лат. Jagiel1o), -а м, (оснивач династи

је Јагелона) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 15.2.; 14.1.1. 
јаглац, јаглаца и јаглаца м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. јаглаци и јаглаци, јаглаца и јаглаца, 

бот. 14.1.1.Ь.с. 

Јаглик:а, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
јаглик:а, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. јаглика, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јJirње = р. јање, -ета с, зб. -ад, -ади 14.1.3.с. 
јJirњёнце и јагњенце, -ета с, зб. јагњенчад 

и јагњенчад, јагњенчади и јагњенчади, (дем. и 

ХИПОК. од јJirње) 14.1.3.с. 

јJirњёње = р. jiњёњe, -а с, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. јагњења 14.1.3. 
јагњетина = р. јањетина, -е Ж 14.1.2.1.Ь. 
јагњеliiк: и јагњеliiк: = р. јањеliiiк: и јање

liiK, -ака м, инстр. -аком, ми. -аци, -ака, -ацима, 
(кожа одјагњета) 3.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь.с. 

јагњеliй = р. јањеliй, -а, -е, ген. мн. -их, 
(ПМС: "не јагњећији") 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

јJirњешце и јагњешце = р. јањёшце и јање
шце, -ета с, зб.ја(г)њешцад ија(г)њешцад,ја(г)

њешцади и ја(г)њешцади 14.1.3.с. 

јJirњйво = р. јiњйво, -а с, ген. мн. ја(г)њи
ва 14.1.3. 

јJirњити = р. јањити, -им, прил. сад.ја(г)ње

ћи 14.5.1.1.(4). 
јагњица = р. јањица, -е Ж, ВОК. -ице, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.а.с. 

јJirодичан, -чна, -чно, одр. јагодични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јJirодичаст, -а, -о, одр. јагодичасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јJirодЊiК:, -а м, мн. јiirодњаци јагодњака, ја

годњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
јJirодњача, -е ж, ген. мн. јагодњача, (врста 

ране крушке) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
јагорчац = јаг6рчевина (В.) 

јаг6рчевина, -е ж, ген. мн. јагорчевина 11.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. = јагорчац, -чца м, иистр. -ем (не -ом), 

мн. јаг6рчци, јагорчаца 6.2.1.; 11.1.2.; 14.1.1.Ь. = 

јаг6рчик:а, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка, бот. 11.1.2.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

јаг6рчик:а = јаг6рчевина (В.) 

Јадар, -дра м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 



јЈЩац 

јЈЩац, јаца м, мн. јаци, јадаца и јадац, јаца м, 

мн. јаци, јадаца 6.2.1.; 1O.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
јади ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн.јадика, (бот. жа

лосна врба) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јадиковiнка = јадиковка (в.) 
јадикiiвка = р. јадИКОВiiнка, -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јадич, -а м, ген. мн. јадича, бот. 3.1.3.; 

14.1.1.Ь. 

jaдHiiK, -а м, вок. јадниче (не јаднику), мн. 

јадници, јадника, јадницима и јаДНiiК, јадника 

м, вок.јаднИче, мн.јаднИци,јадника,јаднИцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
јадница и јадница, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. 

јадница 14.1.2.1.а.Ь. 

јадници н не него јадничин (в.) 

јадниче и јадниче, -ета с 11.1.2.; 14.1.3. 
јадничин (не јЈЩницин), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јадо, јада и јадё м, вок. јадо, мн. јаде, јада 

14.1.1.g. 
јЈЩовати,јадујём, прил. сад. ј адуј ући и јадо

вати,јадујём, прил. сад. јадујући 14.5.1.1.(2). 
ЈЈЩрiн, -а м и р. ЈадрАн, Јадрана, инстр. Ја

драном и Јадраном 1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
ЈЈЩрiн-вirIи, Јадран-вiiла и Јадрiн-вirIи, 

Јадран-вiiла м мн., (ПМС: "у песми") 1.2.1.1.h.; 
12.2.1.а.; 14.1.1. 

ЈЈЩрiнка и ЈадрАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
ЈадрАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Јадра) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

ЈЈЩрiнкин и Јадрiнкин (не ЈЈЩрiнчин и 

ЈадрiiНЧИН), -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Јадрiнкин (Јадрiнчин, према ЈадрАнка), 

-а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јЈЩрiнскii и јадрiнскй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према ЈЈЩрiн и ЈадрАн) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ЈЈЩрiнско море, Јадранског(а) мора и Ја

дрАнско море, Јадранског(а) мора с 1.2.1.1.h.; 
14.1.3. 

Јадрiнчин и Јадрiнчин не него ЈадрАн

кин и ЈЈЩрiнкин (в.) 

Јадрiнчин не него Јадрiнкин (в.) 

јајчiр 

јiзавац, -авца м, вок. -авче, инстр. -авцем (не 

-ом), мн.јiiзавци,јiiзаваца, зоол. 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

јiзавичiр = ј8зiвчiр, -а м, вок. -ару и -аре, 
инстр. -аром и -арем, мн. јiiзав(и)чари, јiiзав(и) 

чара,зоол. 11.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
јiзавичiрка = јiзавчiрка, -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -ки, зоол. 11.1.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

ј8зiвчiр = јiзавичiр (в.) 
ј8зiвчiрев и ј8зiвчiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јiзавчiрка = јiзавичiрка (в.) 
јiзiвчiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
ј8зiвч(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; ll.l.2.; 

14.3. 
Јаза к, Јаска м 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
јазачкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
јазиli, -а м, вок. јазићу, инстр. -ем (не -ом), мн. 

јазићи,јазићii, (дем. одјiiз) 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
ЈАЗУ, сКр. Југославёнска академија знано

сти и умјетности 13.3.2.а.; 13.5.1.d.; 13.5.2.Ь. 
јајача, -ё ж, ген. мн. јајача, (шљива) 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

јајачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јајце) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јаје, јаја и јајета с, дат. јају и јајету, инстр. 

јајем и јајетом, мн. јаја, јаја, (уз бројеве од 2 
до 4 употребљава се двојина која има облик 
данашњег ген. јд.: два (три, четири) јајета и ја

ја) 14.1.3. 
јiiјнйк, -а м, мн. јiiјнйци, јiiјника, јiiјницима, 

аиат. 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
јiiјничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Јајце, Јајца с, инстр. Јајцем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.3. 
Јајчанин, -а м, ми. Јајчани, Јајчана, (станов

ник Јајца) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 14.1.1.С. 
Јајчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(становница Јајца) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јајчiр,јајчара м, вок.јајчару ијајчаре, инстр. 

јајчаром и јајчарем, мн. јајчари, јајчара, (трго

вацјајима) 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
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јајчiiрка 

јајчiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

јак, -а, -о, одр. јакй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. 

јачй, нiiјјачй 4.2.а.; 14.3.; 14.3.3. 
јака, -ё ж, дат. јаци, мн. јаке, јака, (оковрат

ник, крагна; капуљача) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јакако и јакако, рчц. 12.1.3. 
јакета и јакета, -ё ж, ген. мн.јакётаијакета, 

(итап. сако, капутић) 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

јакобинац, -нца м, ВОК. јiiк06йнче, инстр. 

-нцем (не -ом), мн.јак06Инци,јакоойнаца 6.2.1.; 
1I.1.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

Јаков, Јакова м, ВОК. Јакове и Јаков, -а м, ВОК. 

Јакове 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Јаковљев и Јаковљев (не Јаковов), -а, -о, 

ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 9.2.4.; 14.3. 
Јаковов не него Јаковљев (в.) 

јакост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Јакшевац, Јакшевца м, инстр. Јакшевцем (не 

-ом) 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Јакшёвчев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Јак

шевац) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јалОВiiК, -а м, ВОК. -аче, мн. јаловаци, јiiло

вака, јаловацима и јаЛОВiiК, јаловака м, ВОК. 

јiiловаче, мн. јаловаци, јаловака, јаловацима 

1I.I.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
јаловац,јiiловца м, вок.јалОвче, инстр. -овцем 

(не -ом), мн.јiiловци,јiiловаца ијал6вац, -вца м, 

вок. јiiловче, инстр. -овцем (не -ом), мн. јаловци, 

јаловаца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
јаловичица, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -йца, (дем. 

одјiiловица ијаловица) 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
јаловост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јамар, -а м, вок. -аре и -ару, инстр. -арем и 

-аром, мн. јамари, јамара и јамар, -ара м, вок. 

јамаре и јамару, инстр. -арем и -аром, мн. јама
ри,јамара 14.1.1.а.Ь. 

јамаст, -а, -о, одр. јамастй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
јамац, јамац и јамац, -мца м, вок. јамче и 

јiiмче, инстр. -мцем (не -ом), мн. -мци, -маца = 

јi!мац, јемац и јемац, -мца м, ВОК. јёмче и јём

че, инстр. -мцем (не -ом), мн. -мци, -маца 6.2.1.; 
1I.I.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

јамб, -а м, мн. јам60ви, јам60ва 14.1.1.Ь. 
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јансеннсткнња 

јамичав, -а, -о, одр. јамичавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јамичак, -ч ка, м, мн. јамичци, јамйчака, ја

мичцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
јJiмичаст, -а, -о, одр.јамичастЙ, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јамичица, -ё ж, ген. мн. јамичйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Јамница, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
јамничкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Јамни

ца) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
јампскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према јамб) 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
јамскй и јамскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
јамство, јамство и јамство = јемство, јем

ство, јемство, -а с, мн. -ства, -става 6.2.2.а.; 

10.3.; 14.1.3. 
јамчити и јамчити, -йм, прип. сад. јамчёћи 

и јiiмчёћи = јемчити и јемчити, -йм, прип. сад. 

јёмчёћи ијёмчёћи 14.5.1.1.(4). 
Јанаliко, -а м, вок. Јанаћко 1.2.1.1.а.; 3.2.1.; 

14.1.1.а. 

Јаниliије, -а м, вок. Јанићије, инстр. -јем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 3.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Јаница, -ё ж, вок. Jiiнице 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Јаницин не него Јаничин (в.) 

јаничiiр = р. јањичiiр (в.) 
јаничiiрев и јаничiiров = јањичiiрев и ја

њичiiров (в.) 

јаничiiрскй = јањичiiрскй (в.) 
Јаничин (не Јаницин), -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јанкесеџија (не јанliесеџија), -ё м, дат. -ији, 

вок. -ијо, инстр. -ијом 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
Јанковиli Стојан, Јанковића Стојана м; у 

народној песми: Јанковић Стојан, Јанковић

Стојана, (ПМС: Јаllковuћ Сшојаll: ройсшво Јаll

ковић Сшојана, йа јовори Јанковић Сшојану 

(боље него П 60: Јанковић-Стојану» 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Јанош (мађ. Janos), -а м, вок. -у И -е, инстр. -ем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

јансенист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

јансенисткнња, -ё ж, ген. мн. јансенисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 



јанliесеuија 

јанliесеuија не него јанкесеuија (В.) 

Јануiрије, Јануарија ж мн. 1.2.1.1.t.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

јањац р. = јirањац (В.) 
jJiњe р. = јirње (В.) 
jJiњёњe р. = јirњёње (В.) 
јањетина р. = јагњетина (В.) 
јањеliак р. = јагњеliiк (В.) 

јањеliй р. = јагњеliй (В.) 

јJiњёшце и јањешце р. = јirњешце и јаг-
њешце(в.) 

јJiњйво р. = јirњйво (В.) 

јJiњити р. = јirњити (В.) 
јањица р. = јагњица (В.) 

јањичiр (не јењичiр) = јаничiр (не јени
чiр), -а м, ВОК. -аре и -ару, инстр. -арем и -аром, 

мн. -ари, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
јањичiрев и јањичiров = јаничiрев и ја

ничаров, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јањичiрскй = јаничiрскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.; 14.3. 
јањчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн.јањ

чиМ 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
јао(ј), УЗВ. 
ја6кати, јаОЧёМ, прип. сад. ја6чући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
Јапанац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), мн. Ја

шiнци, Јапанаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Јапiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јаПiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки, (врста обу

ће, уоб. у мн.јапанке) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јарак, -рка м, мн. јарци и јаркови, јарака 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јаран, ана м, мн. јарани, јарана 14.1.1.с. 
јараница, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

јараницин не него јараничин (В.) 

јараннчин (не јараницин), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јаранлук, -а м, мн.јаранлуци,јаранлука,ја

ранлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јipац, јарца м, ВОК. јарче, инстр. јарцем (не 

-ом), мн.јiiрци ијарчеви,јараца ијарчёва 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

јipачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према jipan) 
4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 

јармити 

јарбол и јарбол, -а м, ген. мн. јiiрбола и 

јарбола 14.1.1.d. 
jipe, -ета с, мн. јарићи и јарићи, јариМ и ја

риМ, зб.јарад,јарiiди 3.2.3.; 14.1.3.с 
јаребица (не јеребица), -ё ж, ВОК. -ице, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

јаребичiiр, -а м, ВОК. -ару и -аре, инстр. -арем 

и -аром, мн. јаребичари, јаребичара 11.1.2.; 
14.1.1.а. 

јаребичiрев = јаребичаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јаребичiров = јаребичiрев (В.) 
јаребичаст, -а, -о, одр. јаребичасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јаребич(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.; 11.1.2.; 

14.3. 
јаребичица, -ё ж, ВОК. -и це, ген. мн. -ица 

11.1.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
јаренце = јарешце, -а и -ета с, инстр. -ем и 

-етом, мн. јаренца, јарёнаца и зб. јаренчад, ја

рёнчiiди и јарешца, јарешаца и зб. јарешцад, 

јарёшцiiди 14.1.3.с. 

јареliй и јареliй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

јарешце = јаренце (В.) 

јарй = јарнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
јарйк, јарика м, мн. јарици, јарика, јарици-

ма, Uари усев) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јipина, -ё ж, ген. мн. јарина, Uapeha вуна) 

14.1.2.1.Ь. 

јарити,јарим, прип. сад.јарёћи, (распаљива

ти, подстицати; љутити, срдити) 14.5.1.1.(4). 
јipити (се), -им (се), прип. сад. јарёћи (се), 

(доносити на свет јаре) 14.5.1.1.(4). 
јарица, -ё ж, ген. мн. јарица, Uapa пшени

ца) 14.1.2.1.Ь. 

јipичица, -ё ж, ген. мн. јаричица, (дем. од ја-

рица) 11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
јаркй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3.3.; 14.3. 
јарко, прип. 14.6. 
јаркоцрвен, -а, -о, одр. јаркоцрвени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
јармац, јармаца м, инстр. јармацем (не -ом), 

мн. јармаци, јармаца 14.1.1.Ь. 

јармити,јармим, прип. сад.јармёћи, (ставља

ти воловимајарам) 14.5.1.1.(4). 
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Јармут 

Јармут (енгл. Yarmouth), -а м 1.2.l.l.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

јарнй = јарй (В.) 
јаросан и јаросан не него јаростан и ја

ростан (В.) 

јаросно и јаросно, прил. 14.6. 
јарост и јарост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јаростан и јаростан (не јаросан и јаросан), 

јаросна и јаросна, јаросно и јаросно, одр. јаро

сни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
јаруга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн.јаруга 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1.Ь. 

јаругаст, -а, -о, одр. јаругасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
јаружица, -ё ж, ген. мн. јаружица, (дем. од 

јаруга) 11.1.2.; 14.l.2.1.Ь. 
јарчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јарчевина = јарчетина, -ё ж, ген. мн. -ина 

ll.l.2.; 14.1.2.1.Ь. 
јарчетина, -ё м, ген. мн. јарчетина, (ауг. од 

јарац) ll.l.2.; 14.1.1.d. 
јарчетина = јарчевина (В.) 
јарч(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; ll.l.2.; 

14.3. 
јарчина, -ё м, ген. мн.јiiрчина, (ауг. од јарац) 

ll.l.2.a.; 14.1.1.d. 
јарчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. јарчиliи, 

јарчићii, (дем. од јарак) 3.2.3.; ll.l.2.; 14.1.1.Ь.с. 
јарчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. јарчићи, 

јiiрчићii, (дем. од јарац) 3.2.3.; ll.l.2.a.; 14.1.1.Ь. 
јасан, -сна, -сно, одр.јiiснИ, -а, -о, ген. мн. -их, 

комп. јаснији, најјаснији 6.2.3.; 4.2.2.; 14.3. 
јасён,јасена м, мн.јiiсенови ијiiсени,јiiсенова 

и јасен6ва, јасёна, бот. 14.1.1.с. 

јасенак, -н ка м, мн.јасенци,јасёнака,јасен

цима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јасенiiк,јасеника м, мн.јасенИци,јасенИкii, 

јасеницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Јасеница, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Јасеничанин, -а м, мн. Јасеничани, Јасе

ничана, (становник Јасенице) 1.2.1.1.d.; 1l.1.2.; 
14.1.1.с. 

Јасеничiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (становница Јасенице) 1.2.1.1.d.; ll.l.2.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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јасеничкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јасе

ница) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
јасенов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Јасеновац, Јасеновца м, инстр. -овцем (не 

-ом) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
јасеновац, јасеновца м, инстр. -овцем (не 

-ом), мн. јiiсеновци,јiiсеНОВiiца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
= јасеновача и јасеновача, -ё ж, ген. мн. -ача, 

(штап од јасена) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
јiicеновача и јасеновача = јасеновац (В.) 
јiicеновачкй и јасеновачкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
Јасеновчанин и Јiicеновчанин, -а м, мн. Ја

сеновчани и Jiiсеновчани, Јасеновчана и Јасе

новчiiна 1.2.1.1.d.; ll.l.2. 14.1.1.с. 
Јасеновчiiнка и Јасеновчiiнка, -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 1.2.l.l.d.; 11.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

јасйк, -ика м, мн. јасици, јасика, јасицима, 

Uасикова шума) 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јасика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. јiiсика, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
јасиков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
јасиковача, -ё ж, ген. мн. -ача, (штап од ја

сике) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
јасичиli, -а м, инстр. јасичићем (не -ом), мн. 

јасичићи, јасичићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. = јасичица, 

-ё ж, ген. мн. јасичица, (дем. од јасика) 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

јасичица = јасичиli (В.) 
јасич(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
јiicле,јiiсiiла ијiiсли ж мн. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

Јасмина, -ё ж, ВОК. Јасмина 1.2.1.1.a.; 
14.1.2.1. 

јасмйн,јасмина м, инстр. -ином, мн.јасмИни, 

јасмина, бот. 14.1.1.Ь.с. 

јасминов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
јicаи, -сна, -сно, одр.јаснй, -з, -о, ген. МИ. -их, 

комп. јаснијй, најјаснијй 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јасновид, -а, -о, одр. јасновидй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
јасновидост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јасност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. = јаСНOIiа, -ё ж 3.2.3.; 14.1.2.1. 
јаСНOIiа = јасност (В.) 



јicиоцрвеи 

јасиоцрвеи, -а, -о, одр. јасноцрвенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
jicTor, -а м, ВОК. -же, мн.јастози,јастога, зооп. 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
јicтрёб (не јастријёб), -а м, мн. јастребови 

и јастреби, јастребова и јастреб6ва, јастреба 

14.1.1.с. 

јicтребаст, -а, -о, одр.јастребастЙ, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
јастребац, -пца м, вок.јастрепче, ипетр. -еп

цем (не -ом), мн. јастрепци,јастребаца и jicTpe
бац, јастрепца м, ВОК. јастрепче, инетр. -епцем 

(не -ом), мн. јастрепци, јастребаца, зооп. 6.2.1.; 
8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

Јастреба ц, -пца м, инетр. -епцем (не -ом), 

1.2.1.1.h. 
јастребиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

јастребйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
јicтрёбскй не него јicтрёпскii (В.) 

јicтрёпскii (не јicтрёбскii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
јicтријеб не него јicтрёб (В.) 

јастук, -а м, мн.јастуци,јастука,јастуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јастучак, -чка м, мн.јастучци,јастучака,ја

стучцима 6.2.1.; 11.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. = ја

стучац, -чца м, инстр. -чцем (не -ом), мн.јастуч

ци,јастучаца6.2.1.; 11.1.2.; 14.1.1.Ь. 
јicтучаст, -а, -о, одр. јастучастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јастучац = јастучак (В.) 
јастуче, -ета с, зб. јастучад, јастучади 11.1.2.; 

14.1.3.с. = јастучиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

јастучићи,јастучйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
јастучиli = јастуче (В.) 
јастучиii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
јастучиица, -е Ж, ген. мн.јастучнйца 11.1.2.; 

14.1.2.1.с. 

ЈАТ, ЈАТ-а м, дат. ЈАТ-у, инстр. ЈАТ-ом, екр. Ју

гословенскй аеротранспорт 13.3.2.а.; 13.5.1.d.; 
13.5.2.а. 

ЈАТ-ов, -ова, -ово 1.2.2.1.; 13.3.2.а.; 13.5.1.d.; 
13.5.2.а.; 14.3. 

јВт, -а м, (слово у степ. језику) 14.1.1. 
Јатагаи-мала, Јатаган-мале Ж 1.2.1.1.h.; 

12.2.1.а.; 14.1.2.1. 

јачати 

јатак, -а м, вок. јатаче, мн. јатаци, јатака, ја

тацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
јатачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
јirити се, -йм се, прип. сад. јатећи се 

14.5.1.1.(4). 
јiliёње, -а с, инстр. -ем (не -ом), мн. јаћења, 

јаћења, (према јirити се) 3.2.2.а.; 14.1.3. 
јаук, -а м, мн.јауци,јаука,јауцима 11.2.1.(2); 

14.1.1.с. 

јаукати и јаукати, јаучем, прип. сад. јаучу

ћи и јаукати,јаучем, прип. сад.јаУчУћи l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
јЬање (не јашёње), -а с, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. јахања 4.1.; 14.1.3. 
јJixати (не јашити), јашем, прип. сад. јашући 

4.1.; 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
jaxaliii, -а, -е, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
јахаliица, -е Ж, вок. -ице, ген. мн. -йца, (ко

ја је за јахање, друго је јахачица) 3.2.3.; 4.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

јахач,јахача м, вок. јахачу, инстр. јахачем (не 

-ом), мн. јахачи, јахача 3.1.3.; 4.1.; 14.1.1.а.Ь. 
јахачев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
јахачи ца, -е Ж, вок. -ице, ген. мн. -йца, (же

на која јаше, друго је јахаliица) 3.1.3.; 4.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

јахiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.1.; 4.2.а.; 
10.3.; 14.3. 
ЈЬве = Јехова (В.) 
ЈJixорииа, -е Ж 1.2.1.1.h.; 4.1.; 14.1.2.1. 
јахта и јЬта, -е Ж, ген. мн. јахта и јахтй, јах

та ијiiхтй 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
јахтица, -е Ж, ген. мн. јахтйца 4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

jJixt-клуб, јахт-клуба м, мн. јахт-клубови, 

јахт-клуБОва 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

Јахудија = Јехудија (В.) 
јација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

јацйја 5.1.5.; 14.1.2.1.а.Ь. 
јацнјскн, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
јачати, -ам, прип. сад. јачајући 11.1.2.; 

14.5.1.1.(3). 
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јачина 

јачина, -ё ж, геи. ми. јачина 1l.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

јiчица, -ё ж, геи. ми. јачица, (дем. од јака) 

11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
јачмичак не него јечмичак (в.) 

Јаша = Јашо, -ё м, дат. Јаши, ак. Јашу, ВОК. 
Јашо, иистр. Јашом И Јашо, -а м, дат. Јашу, ак. 

Јаша, ВОК. Јашо, иистр. Јашом 14.1.1.g. 
јiшење не него јахйње (в.) 

Јашин, -а, -о, геи. ми. -их, (према Јаша и Ја-

шо, -ё) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јiшити не него јахати (в.) 

Јашо = Јаша (в.) 

Јашов, -а, -о, геи. ми. -их, (према Јашо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јашчанин, -а м, ми. Јашчани, Јашчана, (пре

ма Ј8зак) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 14.1.1.С. 
Јашчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки, 

(премаЈ8зак) 8.2.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.1.2.с.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

јд., скр.једнина 13.2.1.е.; I3.5.1.Ь. = једн., скр. 

једнина I3.3.1.Ь.; I3.5.1.Ь. 

је л'? = је ли? (в.) 

је л' да? (не је л да? и јел да? и јел' да?) 

је л' те? (не је л те? и јел те? и јел' те?) 

је ли? (не јели?) = је л'? (не је л? и јел? и 
јел'?; Клајн 2009: ,Је ли: скраћено је л'? је л' 
ga? је л' ше?"). 

јеванђелист(а) = р. еванђелист(а), -ё м, МН. 

-и, -иста, -истима 3.3.2.Ь.; 14.1.1.е. 

(ј)еванђелскй = (ј)еванђељскй = (ј)еван

ђеоскй и (ј)еванђеоскй, -а, -о, геи. ми. -их 

3.3.2.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
јеванђеље = р. еванђеље, -а с, инстр. (ј)еван

ђёљем (не -ом), МН. (ј)еванђёља, (ј)еванђёља, 

(Клајн 2009: ,Јеванђеље и еванђеље") 3.3.2.Ь.; 
14.1.3. 

Јеванђеље, -а с, инстр. Јеванђёљем (не -ом), 

МН. Јеванђёља, Јеванђёља, (у Светом писму Но

вога завета, Јеванђеље по Матеју, по Марку, по 

Луки, по Јовану) 1.2.1.1ј.; 3.3.2.Ь.; 14.1.3. 
(ј)еванђељскй = (ј)еванђелскй (в.) 
(ј)еванђеоскй и (ј)еванђеоскй = (ј)еван

ђелскй (в.) 

Јевреј и Јевреј р. = Јеврејин (в.) 
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једанаесторица 

Јевреји и = р. Јевреј, -а м, МН. Јевреји, Јёврёја 
и Јевреј, -еја м, МН. Јевреји, Јевреја = неуоб. Хе

бреј, -а м, ген. МН. Хёбрёја 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Јеврејка = неуоб. Хебрејка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јеврејскй = хебрејскй, -а, -о, геи. ми. -их 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Јеврем, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
ЈеврОСима, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
јевтин = уоб. јефтин (в.) 

јевтиноliа = уоб. јефтинOIiа (в.) 
јегејскй заст. = уоб. егејскй (в.) 

Јегејско море не него Егејско море 
1.2.1.1.Ь. 

јегуља, -ё ж, ген. ми.јёгуља, ЗООn. 14.1.2.1.Ь. 

јегуљица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. МН. јегуљица 

14.1.2.1.Ь. 

јегуљицин не него јегуљичин (в.) 

јегуљичин (не јегуљицин), -а, -о, ген. ми. 

-их 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јед, -а м, ген. ми. јёдй (боље него иј ед) 

14.1.1.С. 

једак и једак, -тка, -тко (боље него "једак 

и иједак), одр. јётки и јётки, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
једампут не него једанпут (в.) 

један, -дна, -дно 6.2.3.; 14.4.1. 
једанаест (не једанест) 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 

14.4.1. 
једанаестак (не једанестак), прип. 5.2.5.; 

9.2.3.Ь.; 12.1.3. 
једанаестерац (не једанестерац), -рца м, ин

стр. -рцем (не -ом), ми. једанаестерци, једанае

стёраца 5.2.5.; 6.2.1.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
једанаестеро р. = једанаесторо (в.) 

једанаестй, -а, -о, геи. мн. -их 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 
12.1.3.; 14.4.2. 

једанаести на (не једанестина) и једанае

стина (не једанестина), -ё ж, ген. МН. једанае

стина 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
једанаестица (не једанестица), -ё ж, геи. ми. 

једанаестица 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
једанаестогодишњй (не једанестогоди

шњй), -а, -ё, геи. ми. -их 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 
14.3. 

једанаесторица, -ё ж 5.2.5.; 9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 
14.1.2.1. 



једанаесторо 

једанаесторо = р. једанаестеро 5.2.5.; 
9.2.3.Ь.; 12.1.3.; 14.4.3. 

једанест не него једанаест (в.) 

једанестак не него једанаестак (в.) 

једанестерац не него једанаестерац (в.) 

једанестина не него једанаести на (в.) 

једанестица не него једанаестица (в.) 

једанестогодИШЊii не него једанаестого-

дишњii (в.) 

једанесторо не него једанаесторо (в.) 

једанпут (не једампут), прил. 8.2.2.3.; 14.6. 
= једаред, прил. 12.1.3.; 14.6. 

једанпут један = један пута један 12.1.1. 
једаред = једанпут (в.) 
једарце, -а и -ета с, инстр. -ем и -етом, мн. је-

Щlрца, једараца 6.2.2.а.; 14.1.3. 
једаliн, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
једење, -а с, инстр. -ем (не -ом) 14.1.3. 
јединац, -нца м, вок. јёдйнче, инстр. -нцем 

(не -ом), мн.једИнци,једйнаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

јединачан, -чна, -чно, одр.једИначнЙ, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јединачно, прил. 14.6. 
јединица, -е ж, ген. мн.јединйца 14.1.2.1.Ь. 

јединицин не него јединичин (в.) 

јединичин (не јединицин), -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према јединица) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јеДИНИЧНii, -а, -о, ген. мн. -йх 11.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
једннка, -е ж, дат. -ци (неживо) и -ки (живо), 

ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
јединственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 10.3.; 14.1.2.2. 
јединцат, -а, -о, одр. јединцатй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
јединче, -ета с, зб. јединчад, јединчади 

11.1.2.; 14.1.3.С. 
јединчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 

14.3. 
једити (се), једйм (се), прил. сад. једећи (се) 

(боље него иједити (се»14.5.1.1.(4). 

једiili,једића м, инстр. -ићем (не -ом), мн.је

дићи,једића, бот. 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
једн. = јд. (в.) 

једнак, -а, -о, одр.јёднакЙ, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 

једнобожаЧКii 

једнако, прил. 14.6. 
једнаковредан ек. уп. ијек. једнаковрије

дан 

једнаковриједан ијек. (ек. једнаковредан), 

-дна, -дно, одр. једнаковриједнй (ек. једнако

вреднй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једнакодељив ек. уп. ијек. једнакодјељив 

једнакодјељив ијек. (ек. једнакодељив), 

-а, -о, ОДр. једнакод(ј)ељивй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнакокрилац, једнакокрйлца м, инстр. 

-йлцем (не -ом), МН. једнакокрйлци, једнако

крйлаца и једнакокрилац, -лца м, инстр. -лцем 

(не -ом), МН. једнакокрилци, једнакокрйлаца, 

ЗООЛ. 6.2.1.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь. 
једнакомёран ек. уп. ијек. једнакомјёран 

једнакомјёран ијек. (ек. једнакомеран), 

-рна, -рно, одр. једнаком(ј)ернй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

једнаконожац, -шца м, инстр. -шцем (не -ом), 

МН. једнаконошци, једнаконожаца, ЗООЛ. 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 

једнакоправан, -вна, -вно, ОДр. јёднакоправ

нй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнакост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
једнакОстран = истОстран (в.) НЕМА У И! 
једнакостраничан, -чна, -чно, одр.једнако

страничнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а; 12.2.; 14.3.; 
једначење, -а С, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

једначења 11.1.2.; 14.1.3.а.Ь. 
једна четрдесеттреliина 10.1.1.(2). 
једначина, -е ж, ген. МН. једначйна 11.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

једначнти, једначйм, ПРИЛ. сад. једначећи 

11.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
једнобiзан, -зна, -зно, одр. јёднобазни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОбожац, -шца м, ВОК. -шче, инстр. -шцем 

(не -ом), МН. једноБОШЦИ,једноБОЖiiца и једно

б6жац, -шца м, ВОК. јёднобошче, инстр. -шцем 

(не -ом), мн. једноббшци, једнооожаца 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 11.1.1.а.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

једнОбожаЧКii и једнобожаЧКii, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 10.3.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
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једнобојност 

једнОбојност и једнобојност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једноооштво и једнобоштво, -а с, мн. -штва, 

-штава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 1О.1.1.а.; 12.1.3.; 14.1.3. 
једнобразан не него једноОбразан (в.) 

једнОбразднй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

10.2.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОбраздно, прип. 10.2.2.; 12.1.3.; 14.6. 
јеДНОбраздност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
једнОбразно не него једноОбразно (в.) 

једнОбразност не него једноОбразност (в.) 

једнобратственйк, -и ка м, мн. једнобрат-

ственици, једнобратственика, једнобратстве

ницима 10.3.; 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.С. 
једнОбродан, -дна, -дно, одр. једноброднй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једновалентан и једнова.лентан, -тна, -тно, 

одр. једновалентнй и једновЗлентни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
јеДНОВёран, једноверан и једновёран ек. уп. 

ијек. једновјёран, једновјеран и једновјёран 

једноверац и једноверац ек. уп. ијек. једно

вјерац и једновјерац 

једновёрка ек. уп. ијек. једновјёрка 

једновёрнйк и једновернйк ек. уп. ијек. јед

новјёрнйк и једновјернйк 

једновёрница ек. уп. ијек. једновјёрница 

једновјёран, једновјеран и једновјёран 

ијек. (ек. јёдНОВёран, једноверан и једновёран), 

-рна, -рно, ОДр. јёдновU)ернй, једновU)ернй й 

једновU)ерни, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.1.3.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једновјерац ијек. (ек. једноверац), -рца м, 

ВОК. јёдновU)ерче, инстр. -рцем (не -ом), МН. јед

новU)ерци, једновШераца и једновјерац ијек. 

(ек. једноверац), -ерца м, ВОК. -ерче, инстр. -ер

цем (не -ом), МН. једновU)ерци, једновШераца 
2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 12.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

једновјёрка ијек. (ек. једноверка), -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -кй 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 
11.3.2.g.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

једновјернйк и једновјернйк ијек. (ек. јед

новёрнйк и једновернйк), -а м, ВОК. -нйче, МН. 

-нйци, -нйка, -нйцима 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 
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једногрб 

једновјёрница ијек. (ек. једновёрница), -е 

ж, вок. -и це, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 
12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

једноврёдан ек. уп. ијек. једновриједан 

једноврёдност ек. уп. ијек. једновријед

ност 

једновремен, -а, -о, одр. једновременй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једновременйк, -а м, МН. једновременйци, 

једновременйка, једновременйцима 11.2.1.(2); 
12.1.3.; 14.1.1.С. 

једновремено, прип. 12.1.3.; 14.6. 
једновременост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једновриједан ијек. (ек. једновредан), -дна, 

-дно, одр. једновр(иј)еднй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једновриједност ијек. (ек. једноврёдност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 

једноврсност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једноврстан, -сна, -сно, ОДр. једноврснй, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једногласан и јёдногласан, -сна, -сно, одр. 

једногласнй и јёдногласнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једногласје, -а с, инстр. -ем (не -ом) ген. мн. 

једногласја 12.1.3.; 14.1.3.Ь. 
једногласно и једногласно, прип. 12.1.3.; 

14.6. 
једногласност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једногодац, једногоца м, инстр. -оцем (не 

-ом), МН. једногоци,једногодаца 6.2.1.; 10.1.2.1.а.; 
12.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 

једногодишњак, -а м, ВОК. -њаче, мн.једногО

дишњаци,једногодишњака,једногодишњаци

ма l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а. 
једногодишњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
једногоче, -ета с, зб. једногочад, једногочiiди 

1O.I.2.1.a.; 12.1.3.; 14.1.3.С. 
једногочиЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

једногочйћii 3.1.3.; 1О.1.2.1.а.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь. 
једногрб, -а, -о, ОДр. једногрбй, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 



једнодёлан 

једнодёлан и једнодёлан ек. уп. ијек. једно

днјелан и једнодијелан 

једнодијелан и једнодијелан ијек. (ек. јед

нодёлан и једнодёлан), -лна, -лно, одр. једно

дијелнй и јёднодијелнй (ек. једноделнй и јёд

ноделнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једнодимеНЗИОНiiлан, -лна, -лно, одр.јёдно

димензионалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

једнодневнй и једнодневнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнодоман, -м на, -мно, одр.једнОдомнИ, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнодомност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнодушан и једнодушан, -шна, -шно, одр. 

једнодушнй и јёднодушнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнодушно и једнодушно, прил. 12.1.3.; 

14.6. 
једнодушност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једноженац, -нца м, ВОК. јёдноженче, инстр. 

-нцем (не -ом), мн. једноженци, једноженаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
једноженство и једноженство, -а с 10.3.; 

12.1.3.; 14.1.3. 
једножичан, -ч на, -чно, одр. једножичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнозвучан, -чна, -чно, одр. једнозвучни, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнозвучно, прил. 11.1.2.; 12.1.3.; 14.6. 
једнозначан, -чна, -чно, одр. једнозначнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнонмен, -а, -о, одр.једнОименИ, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једноименост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.2.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једноипособан, -бна, -бна, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
једноипоrодишњи, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
једнојајчан, -а, -о, одр. једнојајчанй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнојезичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 

једномјеран 

једнокрак, -а, -о, одр. једнокракй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнократан, -тна, -тно, одр. једнократнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнократност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнокрвнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 

14.3. 
једнокрвност и једнокрвност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 
14.1.2.2. 

једнокрйлан и једнокрйлан, -лна, -л но, одр. 

једнокрилни и јёднокрилни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнокрилац, -илца м, инстр. -илцем (не -ом), 

једнокрйлци, једнокрилаца и једнокрiшац, 

-лца м, инстр. -илцем (не -ом), мн. једнокрилци, 

једнокрйлаца 6.2.1.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
једнолетан ек. уп. ијек. једнољетан 

једнолик, -а, -о, одр. једнолики, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једноликост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнолинйјскн и једнолинйјски, прил. 5.1.3.; 

12.1.3.; 14.6. 
једнолинйјскй и једнолинйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једноличан, -ч на, -чно, одр.једнОличнЙ, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнолично, прил. 11.1.2.; 12.1.3.; 14.6. 
једноличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнољетан ијек. (ек. једнолетан), -тна, -тно, 

одр. једнољетнй (ек. једнолетнй), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једномеран и једномеран ек. уп. ијек. једно-

мјеран и једномјеран 

једномерност ек. уп. ијек. једномјерност 

једномесечнй ек. уп. ијек. једномјесечнй 

једнометан, -тна, -тно, одр. једнометнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једномишљенйк, -а м, вок. -йче, мн. једно

мишљенйци, једномишљенйка, једномишље

нйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.а.с. 
јёдномјеран и једномјеран ијек. (ек. једноме

ран и једномеран), -рна, -рно, одр. јёдномU)ер-
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једномјерност 

нй И једномU)ёрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.1.3.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једномјерност ијек. (ек. једномерност), -ости 

Ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 

једномјесеЧНii ијек. (ек. једномесечнii), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 
12.1.3.; 14.3. 

једномоторНii, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

једнонационалан, -лна, -лно, одр. једнона

ционалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

једнонедёЉНii ек. уп. ијек. једнонедјёЉНН 

једнонедјёЉНii ијек. (ек. једнонедёЉНН), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.1.3.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

једноноr, -а, -о, одр. једноногй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. = једноножан, -жна, 

-жно, одр. једноножнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 

једноножан = једнОно .. (в.) 
једноОбразан (не једнОбразан), -зна, -зно, 

одр. једнообразнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

једноОбразно (не једнОбразно), прил. 12.1.3.; 
14.6. 

једноОбразност (не једнОбразност), -ости 

Ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 
14.1.2.2. 

једнОок (не једнок), -а, -о, одр. једнОокй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнопартiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једноплемеНiiК, -а м, вок. -нйче, мн. једно

племенйци,једноплеменйка,једноплеменйци

ма и једноплемеНiiК, једноплеменика м, вок. 

јёдноплеменйче, мн. једноплеменици, једнопле
меникii, једноплеменицима 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

једнопблан и јёдНОПблан, -лна, -лно, одр. 

једнополнй и јёднополнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнопОсТОТНii = једнопроцеНТНii (l%-тни), 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнопрег, -а м, мн. једнопрези, једнопрёгii, 

једнопрезима 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.С. 
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једнОсмислен 

једнопроцеНТНii = једнопОсТОТНii (в.) 
једноразредан, -дна, -дно, одр.једноразред

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једноред = једноредан (в.) 
једноредан, -дна, -дно, одр. једнореднй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. = јед

норед, -а, -о, одр. једноредй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнороr, -а м, вок. -роже, мн.једнОрози,јед

нОрОгii,једнОрозима,зоол. l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

једнороr, -а, -о, одр. једнорогй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнородан, -дна, -дно, одр. једнороднй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнородац, -роца м, инСТр. -роцем (не 

-ом), мн. једнороци, једнородаца, зоол. 6.2.1.; 
10.1.2.1.а.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь. 

једнородност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнорожац, -ошца м, инСТр. -ошцем (не -ом), 

мн. једнорошци, једнорожiiца 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.1.2.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 

једнорук, -а, -о, одр.једнОрукЙ, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнорукац, -кца м, инСТр. -кцем (не -ом), 

мн. једнорукци, једнорукаца 6.2.1.; 12.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

једнОсед ек. уп. ијек. једнОсјед 

једнОсеклii ек. уп. ијек. једнОсјеклii 

једнОсемен ек. уп. ијек. једнОсјемен 

једнОсјед ијек. (ек. једнОсед), -а м, МН. јед-

носU)еди, једносШёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
једнОсјеклii ијек. (ек. једнОсеклii), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОсјемен ијек. (ек. једнОсемен), -а, -о, ОДр. 

једносU)еменй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једнОсложноет, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнослојан и једнОслојан, -јна, -јно, одр. 

јёднослојнй И једн6слојнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једносмёран и једнОсмёран ек. уп. ијек. јед

нОсмјёран и једносмјёран 

једнОсмислен, -а, -о, одр. једн6смисленй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 



јёдносмјёран 

јёдносмјёран и једнОсмјёран ијек. (ек. јёд

носмёран и једнОсмёран), -рна, -рно, одр. јёд

иосмU)ерий иједносмU)ернй, -а, -5, ген. ми. -йх 
2.2.0.; 2.1.3.4.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једнОсобан, -биа, -био, одр. једи6собий, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОспратан, -тна, -тио, одр. једи6спратнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОспратница, -ё ж, ген. мн. једн6спрат

ийца 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
јёдностАван, -виа, -вио, одр. јёдноставнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх, комп. једноставнијй, најједио
ставнијй 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

једноставност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
једнОстран, -а, -о, одр. једн6странй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једностранаЧКii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОСтраност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнОструк, -а, -о, одр. једн6струкй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
једнОструкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 
једнОсуштан, -тна, -тно, одр. једн6суштнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.(2); 12.1.3.; 
14.3. 

једнотарiiфнii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
једнотрачан, -чна, -чно, одр. једнотрачнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 
14.3. 

једноliелiiјСКii, -а, -5, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

једноудити, -йм, прип. сад. једноудёћи 

14.5.1.1.(4). 
једноумац, -умца м, вок. -ум че, инстр. -ум

цем (не -ом), мн. једноумци, једноумаца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

једноумље и јёдноумље, -а с, инстр. -ем (не 

-ом), ген. мн. -умља 12.1.3.; 14.1.3. 
јёднофiiЗНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 

14.3. 
једноцёван ек. уп. ијек. једноцијеван 

једноцёвка ек. уп. ијек. једноцијевка 

једрити 

једноцијеван ијек. (ек. једноцёван), -вна, 

-вно, одр. једноцијевнй (ек. једиоцёвий), -а, 

-5, ген. мн. -йх 2.1.1., 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 

14.3. 
једноцијевка ијек. (ек. једноцёвка), -ё ж, дат. 

-ки и -ци, ген. мн. једноцјевака и једиоцијевака 

и једноцијевкй (ек. једноцевака и једиоцёвака 

и једиоцёвкй) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(1); 11.3.2.g.; 
12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

једночасован, -вна, -вио, одр. једиочас5в

нй, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

јеДНОЧiiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 3.1.1.; 
11.2.1.(1); 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

једночлан, -а, -о, одр.једнОчланЙ, -а, -5, ген. 
мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

једњАк, -а м, мн. јёдњаци, јёдњака, јёдњаци

ма, анат. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
једЊiiЧКii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
једрац, једраца м, инстр. једрацем (ие -ом), 

мн.једраци,једраца, Uезгро дрвета) 14.1.1.Ь. 

једрењАк, -ака м, мн.једрењаци,једрењака, 

једрењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь.с. = једрењача, 

-ё ж, ген. мн.једрењача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
једрењача = једрењАк (В.) 
једрилац (ие једриоц), -иоца м, вок. -иоче, 

инстр. -иоцем (ие -ом), мн. једриоци, једрилаца 

6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
једрилачкii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

10.3.; 14.3. 
једрилица и једрitлица, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

јiщрнлнчiiр и једрitлнчар, -а м, ВОК. -аре и 

-ару, инстр. -арем и -аром, мн. -ари, -ара 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

једриличiрскii и једрitличiрскii, -а, -5, ген. 
мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

једрнлнчiiрство и једрitлИЧiрство, -а с, мн. 

-ства, -става 3.1.3.; 6.2.2.а.; 14.1.3.с. 
једриоц не него једрилац (В.) 

јёдрити и једрити, -йм, прип. сад. јёдрёћи и 
једрёћи, (пловити помоћу једара) 14.5.1.1.(4). 

једрити, -йм, прип. сад. једрёћи, (чинити је

дрим) 14.5.1.1.(4). 
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једро (нејцро) и једро (нејадро), -ас, мн.јё

дра иједра,јёдара, (платно најарболу) 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
једро, -а с, мн. једра, једара, (биоn. телашце у 

ћелији) 6.2.2.а.; 14.1.3. 
једро, прип. 14.6. 
једрост, -ости Ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јеђёње, -а с, инсТр. -ем (не -ом), мн. јеђёња, 

јеђёња, (премаједити) 3.3.2.а.; 14.1.3. 
јеж, -а м, вок. -у, мн. јежеви и јёжеви, јежёва 

ијёжёва, зооn. 9.1.1.; 14.1.1.а.С. 
јежак,јешка м, вок.јешку, мн.јешци,јежака, 

јешцима, (дем. од јеж) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 

14.1.1.а.С. 

јежђёње и јежђёње, -а с, инсТр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -ёња, (према јездити и јездити) 3.3.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
јежев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Јежи (не Јёржи, пољ. Jerzy) -ија м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.а. 

јежиli, -а м, вок. -у, ИнсТр. -ем (не -ом), мн. 

јежићи, јёжйћа и јежйli, -ића м, вок. -у, ин

сТр. -ићем (не -ом), мн. јежићи, јежиМ 3.2.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

јежура, -ё ж, ген. мн. јёжура 14.1.2.1.Ь. 

јежурав, -а, -о, одр. јежуравй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
језiи не него езiн (в.) 

језгра = језгро (в.) 
језгричав, -а, -о, одр. језгричавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
језгро, -а с, ген. мн. језгара 6.2.2.а.; 14.1.3. 

= језгра, -ё ж, ген. мн. језгара, јёзгара и језгрй 

14.1.2.1.Ь. 

језгровитiiст, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јездити и јездити, -им, прип. сад. јездёћи и 

јездёћи 14.5.1.1.(4). 
језеро, -а с, мн. јёзера,јёзёра 14.1.3. 
језёрце, -а и -ета с, ИнсТр. -ем и -етом, мн. јё

зёрца, јёзёрца и јёзерiiца и језерце, -а и -ета с, 

ИнсТр. -ем и -етом, мн.језерца,језерца ијезераца 

и језёраца 6.2.2.а.; 14.1.3. 
јеЗИВiiСТ, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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језовитiiст 

језик, -а м, мн. језици, јёзйка, језицима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
језикозналац, -лца м, вок. јёзикозналче, 

ИнсТр. -алцем (не -ом), мн. језиозналци, јези

кознiiлаца 6.2.1.; 7.2.2.а.; 1I.1.1.a.(I); 12.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

језикословац, -вца м, вок. јёзикословче, ин

сТр. -овцем (не -ом), мн. језикословци, језико

словаца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
језикОслiiвље и јеЗИКОСЛiiвље, -а с, инстр. 

-ем (не -ом), ген. мн. -овља 12.1.3.; 14.1.3. 
језикОслiiвнй и јеЗИКОСЛiiВНЙ, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
језикословчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
језикотворац, -рца М, вок. јёзикотворче, 

инстр. -орцем (не -ом), мн. језикотворци, јези

котвораца и језикотвораца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 

12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
језичав, -а, -о, одр. језичавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
језичан, -ч на, -чно, одр. језичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
језичаВiiСТ, -ости ж, ипстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 14.1.2.2. 
језичак, -чка м, мн.језИчци,језйчака,језИч

цима 6.2.1.; 11.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
језичiр, -а м, вок. -аре и -ару, ИнсТр. -арем и 

-аром, мн. језичари, језичара 11.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
језичара, -ё ж, ген. мн. језичара 11.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

језичаст, -а, -о, одр.језичастЙ, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
језичац, -а м, ИпсТр. -цем (не -ом), мн. је

зичци, језйчаца, (дем. И хипок. од језик) 6.2.1.; 
11.1.2.; 14.1.1.Ь.С. 

језичина и језичина, -ё ж, ген. мн. -йна 

11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
језичиli, -а м, иНсТр. -ем (не -ом), мн. језичи

ћи,језичйћа 3.1.3.; 11.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
језичкй, -а, -о, ген. мп. -йх, (који се одно

си на језик као средство комуникације) 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

језичнй, -а, -о, ген. мн. -йх, (који се односи 

најезик у анатомији) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
јеЗОВИТiiСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



језуит(а) 

језуит(а), -ё м, мн. језуити, језуита, језуити

ма и језуите, језуита, језуитама 5.2.2.; 14.1.1.f. 
језуитски и језуитски, -а, -о, ген. мн. -их 

5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
јејина, -ё ж, ген. мн. јёјйна, зооп. 5.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

Јејл (енгп. Уаlе), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.т.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

јека, -ё ж, дат. јёци, ген. мн. јека 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

јекавац = уоб. ијекавац (в.) 
јекавИзам = уоб. ијекавизам (в.) 

јекввка = уоб. ијекавка (в.) 
јекавски = уоб. ијекавски (в.) 
јекавштина и јекавштина = уоб. ијекав-

штина и ијекавштина (в.) 

јекмеџија не него екмеџија (в.) 

јексер не него ексер (в.) 

јектати, јёкћём, прип. сад. јёкћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
јектеиија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь.с. = јектеније, -а с, дат. -ију, 

инстр. -ијем, мн.јектенија,јектенИја, (грч. кратке 

молитве у православној цркви) 5.1.5.; 14.1.3. 
јектеније = јектенија (в.) 

јектичав, -а, -о, одр. јектичави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; ll.l.2.; 14.3. 
Јел8да боље Хел8да (в.) 

Јелача, -ё м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

Јелачић, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
јелеј, јелеја м, инстр. јелејем (не -ом), мн. је

леји, јелеја, (посвећено уље које се користи у 

црквеном обреду) 5.1.6.; 14.1.1.Ь.С. 
јелек, -а м, мн.јелеци,јёлёка,јелецима, (тур. 

прслук у народној одећи) 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
јелен, -а м, мн.јелени,јёлёна, зооп. 14.1.1.С. 

јеленак, -нка м, вок. јёлёнче, мн. јеленци, је

лёнака,јеленцима, (дем. и хипок. од јелен) 6.2.1.; 
ll.l.l.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

Јеленка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), вок. Јелёнка 

1.2.1.1.а.; \l.3.2.c.; 14.1.2.1. 
јеленовина, -ё ж, ген. мн. јеленовина 

14.1.2.1.Ь. 

јелшiiнски 

јеленче и јеленче, јелёнчета и јеленчета с, 

зб.јелёнчад ијеленчад,јелёнчади ијеленчади, 

(дем. И хипок. од јелен) 3.1.3.; 14.1.3.С. 
Јелеч, Јелеча м, инстр. Јелечом 1.2.1.1.h.; 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
јелече, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. = јелечић, -а м, 

инстр. -ем (не -ом), мн. јелечићи, јелечића, (дем. 

од јелек) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
јелечић = јелече (в.) 
јелечки, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јелеч) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
јелик,јелика м, мн.јелИци,јелика,јелИцима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
јелика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн.јёлика 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Јелин боље Хелен (в.) 

јелинизам заст. пит. = уоб. хеленИзам (в.) 

Јелинка заст. пит. = уоб. Хеленка (в.) 
јелински заст. пит. = уоб. хеленски (в.) 
Јелица, -ё ж, ВОК. -ице 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Јелицин не него Јеличин (в.) 

Јеличин (не Јелицин), -а, -о, ген. МН. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 1l.1.2.; 14.3. 
Јеличић, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Јелка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ВОК. Јелка 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

јелка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

Јел кин (не Јелчин), -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 11.3.2.с.; 14.3. 

јелкица, -ё ж, ген. мн.јелкица 14.1.2.1.Ь. 

јелов и јелов, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
јеловник, -а м, МН. јеловници, јеловника, 

јеловницима и јеловник, јеловника м, МН. је

ловници, јеловника, јеловницима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

Јёлса, -ё ж 1.2.1.l.ћ.; 14.1.2.1. 
Јёлчин не него Јёлкин (в.) 

јелша, -ё ж, ген. мн. јелша, бот. 14.1.2.1.Ь. 

Јелшанин, -а м, МН. Јелшани, Јелшiiна, (ста-

новник Јелсе) 1.2.1.1.d.; 8.2.2.1.; 14.1.1.С. 
Јелшiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки, 

(становница Јелсе) 1.2.1.1.d.; 8.2.2.1.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

јелшiiнски, -а, -о, ген. МН. -их, (према Јёлса) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
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јемац 

јемац, јемац и јемац = јамац, јамац и ја
мац (в.) 

јемек, -а м, ми.јемеци,јёмека,јемецима, (тур. 

јело, храна; обед, гозба) 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
jeMcTBeHiiK, -а м, ми.јёмственЙци,јёмстве

нйка, јёмственйцима, (конац за прошивање 

аката) 11.2.1.(2); 14.1.2.1.С. 
јемство, јемство и јемство = јамство, јам

ство и јамство (в.) 

јемствовати, -ву јем, прип. сад. јёмствујући 

14.5.1.1.(2). 
јемчити и јемчити = јамчити и јамчити 

(в.) 

јеидек (не хендек), -а м, ми.јендеци,јёндека, 

јендецима 4.3.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
јендечина (не хендечина), -е м, ми. јенде

чине, јендечйна, (ауг. од јендек) 4.3.2.; 11.1.2.; 
14.1.1.а. 

јендечиl1 (не хендечиl1), -а м, иистр. -ем (не 

-ом), ми. јендечићи, јендечйћii 3.1.3.; 4.3.2.; 
11.1.2.; 14.1.1.Ь. 

јеиичар не него јаничар (в.) 

Јенки, -ја м, иистр. -јем (не -ом), ми. Јёнки

ји, Јёнкйја и JeHKii, Јенкија м, иистр. Јенкијем 
(не -ом), ми. Јенкији, Јенкија 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 
14.1.1.Ь.С. 

јењичар не него јањичар (в.) 

јер,јёра м, (слово у степ. језику) 14.1.1. 
јерарх, -а м, вок. -ар ше, ми. јерарси, јёрарха 

и јерарх, јерарха м, ВОК. јёрарше, ми. јерарси, 

јерарха, (реп., грч. врховни свештеник, епископ, 

владика) 4.1.; 8.2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
јергован и јергован не него јорговаи и јор

гован (в.) 

јеребица не него јаребица (в.) 

Јереза, -е ж, сКр. Југословенска радикална 

заједница 13.4.; 1.2.1.1.n. 
јерезовац, -овца м, ВОК. -овче, иистр. -ов

цем (не -ом), ми. јерезовци, јерезоваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

јерёј, јереја м, ВОК. јёреју, иистр. јерејом, ми. 

јереји,јереја 5.1.5.; 9.1.1.; 14.1.1.а.Ь.С. 
Јеремија, -е м, дат. -ији, ВОК. Јеремија = 

Јеремије, -а м, ВОК. Јеремије 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

Јеремије = Јеремија (в.) 
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јесён 

Јеремијев, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Јере

мије) 1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Јеремијии, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Јере

мија) 1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
јерёс и јерес (не хереза), -и ж, геи. ми. јёресй 

ијересй, реп. 14.1.2.2.Ь. 

јеретик (не херетик), -а м, ВОК. -тиче, ми. 

јеретици, јеретйка, јеретицима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
јеретичан (не херетичан), -чна, -чно, одр. је

ретичнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

јеретичкii (н херетичкii), -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
јеретично, прип. 14.6. 
јеретичност (не херетичност), -ости, иистр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 14.1.2.2. 
Јержи не него Јежи (в.) 

jepii, с иидкп., (слово У степ. језику) 14.1.1. 
Јермёи (не Армён), Јермена м, ми. Јермени, 

Јермена = Јермеиин, -а м, ми. Јермени, Јермена 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Јермёнија (не Армёнија), -е Ж, дат. -ији, ии

стр. -ијом, (ПМС: ,,./ерменuја,јерменскu, Јер

мен (иеоб. Јерменин)") 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Јермени и = Јермён (в.) 
Јермёнка (не Армёнка), -е Ж, дат. -ки (не 

-ци), геи. ми. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јерМёНСКii (не армёнски), -а, -о, геи. ми. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јероглiiф р. = уоб. хијероглiiф (в.) 

јерођакон и уоб. jepoђiкoH, -а м, ми. -и, -она 

3.3.1.; 12.1.3.; 14.1.1.С. 
Јеролим = Јероним, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

јеромонах, јеромонаха м, ми. јеромонаси, 

јеромонаха, јеромонасима и јеромонах, -а м, 

ми. -јеромонаси,јеромонiixа,јеромонасима 4.1.; 
11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.С. 

Јероним = Јеролим (в.) 
Јерусалем и Јерузалем не него Јерусалим 

(в.) 

Јерусалим (не Јерусалем и Јерузалем), -а 

м 1.2.1.1.h.; 15.1.2.; 14.1.1. 
јерусалимскii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 15.1.2.; 14.3. 
јесён, -ени Ж, иистр.јёсени 14.1.2.2. 



jeceHCKii 

jeceHCKii = јесёњii (В.) 

јесёњача и јесењача, -е ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

јесењii, -а, -е, ген. мн. -их = jeceHCKii, -а, -о, 
ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

јесетра, -е ж, ген. мн. јесетри, зооп. 

14.1.2.1.Ь. 

јест(е), рчц., (Клајн 2009: ,Јесше је данас 
много чешћи облик него јесш, и по речима М. 

Стевановића 'не може му се спорити књижев

ни карактер'. Јесш се још чува у споју шо јесш 

и у изреци шшо јесш, јесШ. "). 
јести, јёдем, прип. сад. јёдући, прид. рад. јёо, 

јёла,јёло 14.5.1.1.(1). 
јестивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јёткост и јеткост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јетрва и јетрва, -е ж, ген. мн. јётрва 

14.1.2.1.Ь. 

Јефрем, -а м, ВОК. Јефреме 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

јефтин = р. јевтин, -а, -о, одр. јёвтини И јёф
тини, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

јефтиноliа = р. јевтинOIiа, -е ж, ген. мн. -ОМ 
3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 

Јехова, -е м, ВОК. Јехова = Јахве, Јахва м, дат. 

Јахви, вок. Јахва 1.2.1.1.f.; 4.1.; 14.1.1.а. 
Јехудија = Јахудија, -е ж, вок. -ијо 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
јечам,јечма м 3.1.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
јечати, -им, прип. сад. јечёliи 14.5.1.1.(4). 
јечерма = ђечерма и ђечёрма (В.) 
јечмен, -а, -о, одр.јечменИ, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јечменац, -нца м, инстр.јечменцем (не -ом), 

мн.јечменци,јечменаца 3.1.1.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
јечмичак (не јачмичак), -чка м, ми.јечмИч

ци, јечмичака, јечмичцима, мед. 3.1.3.; 6.2.1.; 
1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 

јешност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
јilдиш, -а м, инстр. -ем (не -ом), ПИНГВ. 

14.1.1.Ь. 

ЈНА, скр. Југословенска народна армија 

13.3.2.а.; 13.5.1.а.; 13.5.2.Ь. 

Јоо не него Јов (В.) 

јоБОВСКii не него jOBOBCKii (В.) 

Јбвча 

Јов (не Јоо), ЈОва м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Јова = Јово, -ё м, вок. ЈОво, дат. 16ви, ак. 16ву, 

инстр. 16вом И Јово, -а м, дат. 16ву, ак. 16ва, вок. 

ЈОво, инстр. 16вом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
јова = јоха (В.) 
ЈОван, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ЈОван без Земљё, ЈОвана без Земље м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Јован Златоусти, ЈОвана Златоустог(а) м 

1.2.1.1.а. 

Јован Крститељ, ЈОвана Крститеља м 

1.2.I.I.а.; 14.1.1. 
ЈОван Јовановиli Змај, ЈОвана Јовановића 

Змаја м 1.2.1.1.а.; 12.2.2.; 14.1.1. 
Јован Шiвле Први (ХРВ. Иван Павао Први), 

ЈОвана Павла Првог(а) м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
ЈОванка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

1l.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Јовiiнкин (не Јовiiнчин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јовiiнче, -ета с 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.3. 
Јовiiнчетов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Јовiiнчин не него Јовiiнкин (В.) 

Јовiiнчица и Јованчица, -ё ж, вок. -ице 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.2.1.а. 
Јовањдан, -а м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
јоваЊСКii, -а, -о, ген. мн. -их, (који се односи 

на ЈОвањдан) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
jOBiiK = јошiiк (В.) 
Јовин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јова и Јово, 

-е) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јовица, -ё м, вок. -ице 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Јовицин не него Јовичин (В.) 

Јовичин (не Јовицин), -а, -о, ген. ми. -их, 

(према Јовица) 1.2.2.1.; 4.2.а.; ll.l.2.; 14.3. 
Јовичиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
јовљак = јошйк (В.) 
Јово = Јова (В.) 
Јовов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јово, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
jOBOBCKii (не јобовски), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јововина = јоховина (В.) 

Јовча, -е м, вок. ЈОвчо 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 
14.1.1.а. 
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јога 

јога, -ё ж, дат.јбги (не -зи) 1l.3.2.i.; 15.1.1.а.; 
14.1.2.1. 

јогунлук, -а М, мн. јогунлуци,јогунлука,јо

гунлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Јожеф (мађ. Јбzsеt), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Јоза, -ё м, дат. ЈОзи, вок. ЈОза 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 

Јоза = Јозо, -ё м, дат. Јбзи, ак. Јбзу, вок. ЈОзо, 
инстр. Јбзом И Јозо, -а м, дат. Јбзу, ак. Јбза, вок. 

ЈОзо, инстр. Јбзом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 

Јозефина, -ё ж, вок. Јозефина 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1.а. 

јозефинюам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
Јозефинин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
јозефинист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

Јозин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јоза) 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

Јозин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јоза и Јозо, 

-ё) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

Јозо = Јоза (в.) 
Јозов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ј6зо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јока, -ё м, дат. Ј6ки (не -ци), вок. ]Око 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

ј6кати, јочём, прнл. сад. јбчући 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
јон (боље него ибн), јбна М, мн. јбни, јбна 

14.1.1.С. 

Јонг Ерика не него Џонг Ерика (в.) 
јониз8ција (боље него ионизација), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
јонизацйонй = јонизацйјскй (боље него 

ионизацйонй и иониз8цйјскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јониз8цйјскй = јонизацйонй (в.) 

јонизовати (боље него ионизовати), ј6ни

зујём, прил. сад. ј6низујући 14.5.1.1.(2) (и јони
зирати (боље него ионизирати), -ам, 3. л. мн. 
јонизйрају, прил. сад.јонизЙрајУћи 14.5.1.1.(3». 

Јонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

јоносфера (боље него ионосфера), -ё ж, ген. 

мн.јоносфера 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
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ј6ха 

јонофореза (боље него ионофореза), -ё ж, 

ген. мн.јонофорёза 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
јонскй (боље него ионскй), -а, -о, ген. мн. 

-их, (према јон и Јонија) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јонско море, ЈОнског(а) мора с 1.2.1.1.h.; 

14.1.3. 
Јоњанин, -а м, мн. Јбњани, Јбњана 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.С. 

Ј6њанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.h.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јорганџија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
јоргован (не јергован), јоргована М, мн. 

јорговани,јоргована и јоргован (не јергован), 

-а м, мн.јорговани,јоргована 14.1.1.С. 

јордамџија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
Јорк (енгл. York), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
јоркшйр, јоркшйра М, мн. ј6ркшйри, ј6рк

шйра 15.1.1.а.; 14.1.1.С. = јоркширац, -рца м, ин

стр. -рцем (не -ом), мн.јоркшЙрци,ј6ркшираца, 

(врста свиње према енгл. покрајини Јоркшир) 

6.2.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 
јоркширац = јоркшйр (в.) 
ЈОса = ЈОсо, -ё м, дат. Ј6си, ак, Ј6су, вок. ЈОсо, 

инстр. Ј6сом И ЈОсо, -а м, дат. Ј6су, ак. Јбса, вок. 

ЈОсо, инстр. Јбсом 1.2.1.1.a.; 14.1.1.g. 
Јосафат, -а м, вок. -е, рел. 1.2.1.1.а.; 15.1.2.; 

14.1.1.а. 

јосафатскй, -а, -о, ген. мн. -их, рел. 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

ЈОсин, -а, -о, ген. мн. -их, (премаЈОса) 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

ЈОсин, -а, -о, ген. мн. -их, (према ЈОса и ЈОсо, 

-ё) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ЈОСиф, -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ЈОсо = Ј6са (в.) 

ЈОсов, -а, -о, ген. мн. -их, (према ЈОсо, -а) 

4.2.а.; 1.2.2.1.; 14.3. 
јота, -ё ж, (име слова) 14.1.2.1. 
јотовање, -а с, мн. јотовања, јотовања, лингв. 

14.1.3. 
јотовати, -ујём, прнл. сад. јбтујући 

14.5.1.1.(2). 
ј6ха, -ё ж, дат. ј6хи, ген. мн. ј6ха = јова, -ё ж, 

ген. мн. јбва, (ПМС: .Јоха (дат. јохи),јоховuна 



јоховина 

(боље него јова, јововина)"; Клајн 2009: ,Јова 
ијоха") 4.3.3.; 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

јоховина = јововина, -ё Ж, ген. мн. -ина, бот. 
14.1.2.1.Ь. 

Јоца = Јоцо, -ё м, дат. Јбци, ак, Јоцу, вок. ЈОцо, 
инстр. Јбцом И Јоцо, -а м, дат. Јоцу, ак. Јоца, вок. 

ЈОцо, инстр. Јбцом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Јоцин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јоца и Јоцо, 

-ё) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Јоцо = Јоца (В.) 

Јоцов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јоцо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
још = јоште (не јошт), прип. 14.6. 
Јошаница и Јошаница, -ё Ж 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
Јошаничка Бања, Јбшаничкё Бањё и Јо

шаничка Бања, Јошаничкё Бањё Ж 1.2.1.1.h.; 
14.3.; 14.1.2.1. 
јошаничкй и јошаНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према Ј6шаница и Јошаница) 4.2.а.; 10.3.; 
11.1.2.; 14.3. 
јошйк = јовйк, -ика м, мн. -ици, -ика, -ици

ма = јовљак, -ака м, мн. -аци, -ака, -ацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
јошт не него још (В.) 

јоште = још (В.) 
јубиларац, -рца м, инстр. -арцем (не -ом), мн. 

јубиларци,јубirnараца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
јубilларка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
јубitлеј,јубилеја м, инстр. -ејом, мн.јубилеји, 

јубилеја 5.1.6.; 14.1.1.Ь. 
јувелйр, јувелира м, инстр. -иром И -ирем, 

ми. јувелири, јувелира 14.1.1.Ь.с. 

j5rBKa не него јуфка (В.) 
Југ, -а м, Uужне земље и народи) 1.2.1.1.; 

14.1.1. 
југ, -а м, (страна света) 14.1.1. 
Југ Богдан, Југ-Богдана и Југ-Богдана м, 

вок. Југ-Богдане, инстр. Југ-Богданом и Југ-Бог

даном 1.2.1.1.а.; 12.2.4.; 14.1.1.а.Ь. 
Југ-Богданов и Југ-Богдliнов, -а, -о, ген. мн. 

-их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 12.2.4.; 14.3. 
југ-југозапад, -а м, (скр. ЛЗ, али правац југ 

- југозапад) 12.2.4.; 14.1.1. 
југ-југозападан, -дна, -дно, одр. југ-југоза

падни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Југословенска народна армија 

југо, -а м 14.1.1. 
југов, -а, -о, одр. југови, -а, -о, ген. мн. -их = 

југован, -вна, -вно, одр. југовни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
југован = југов (В.) 
Југовиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
Југозапад, -а м, Uугозападне земље и наро

ди) 1.2.1.1.; 12.1.3.; 14.1.1. 
југозапад, -а м, (страна света, скр. ЈЗ) 12.1.3.; 

14.1.1. 
југозападан, -дна, -дно, одр. југозападни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
југозападњак, -а м, мн. југозападњаци, југо

западњака,југозiiпадњацима 11.2.1.(2); 12.1.3.; 
14.1.1.с. 

Југоисток, -а м, Uугоисточне земље и на

роди) 1.2.1.1.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь. 
југоисток, -а м, (страна света, скр. ЈИ) 12.1.3.; 

14.1.1.Ь. 

југоисточан, -чна, -чно, одр.југоИсточнИ, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
југоitсточна Европа, јУГОИСТОЧНё Европё 

ж 14.1.2.1. 
југоitсточњак, -а м, мн.јУГОИСТОЧЊiiци,југо

источњака,југоисточњацима 11.1.2.; 11.2.1.(2); 
12.1.3.; 14.1.1.с. 

југо-југозападан, -дна, -дно, одр.југо-југо

западни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
12.2.4.; 14.3. 

југо-југоисток, -а м, (скр. ЛИ; али правац 

југ - југоисток) 12.2.4.; 12.1.3.; 14.1.1. 
југо-југоисточан, -ч на, -чно, одр. југо-ју

гоисточни, -а, -о, ген. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.; 
12.2.4.; 14.3. 

Југославенска академија знiности и 

умјетности, Југосшiвёнскё академијё знаности 

и умјетности ж, скр. ЈАЗУ 1.2.1.1.m.; 14.1.2.1. 
ЈугОСлавија (не Југославија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 12.1.3.; 14.1.2.1. 
Југословен, Југословена м, мн. Југословени, 

Југословена 1.2.1.1.d.; 12.1.3.; 14.1.1.с. 
Југословенка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Југословенска народна армија, Југосло

венске народне армије ж, скр. ЈНА 1.2.1.1.k.; 
14.1.2.1. 
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Југословенска револуција 

Југословенска револуцнја, Југословенске 

револуције ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
југословеНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
Југословенско драмско позорiiште, Југо

словенског(а) драмског(а) позоришта с, скр. ЈДП 

1.2.1.1.т.; 14.1.3. 
југословенство, -а с, (својство, осећање) 

12.1.3.; 14.1.3. 
Југословенство, -а с, (сви Југословени) 

1.2.1.1.d.; 12.1.3.; 14.1.3. 
Јуда, -е м, ВОК. Јудо 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

јудаизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
јудаист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

Јущ\ја, -е ж, инстр. Јудејом 1.2.1.1.ћ.; 5.1.6.; 
14.1.2.1.Ь. 

Јудејац, -јца м, инстр. -јцем, мн. Јудејци, Ју

дејаца 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Јудејка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
јудејскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Јудин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
јужан (уоб. јУжан), -жна, -жно, одр. јужни 

(уоб. јУжни), -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
11.1.2.; 14.3. 

јужити, -им, прил. сад. јужећи 11.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

Јужна Америка, Јужне Америке ж, (конти

нент) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Јужиа Аустралија, Јужне Аустралије ж, 

(држава) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
јужна Аустралија,јужне Аустралије ж, Uy

жни део Аустралије) 14.1.2.1. 
јУжна Европа, јужне Европе ж, (земље на 

југу Европе) 14.1.2.1. 
Јужно кинеско море, Јужног(а) кинеског(а) 

мора с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
Јужна Морава, Јужне Мораве ж 1.2.1.1.ћ.; 

1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
Јужнii пол, Јужног(а) пола м 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
Јужнii Словени, Јужних Словена м мн. (као 

група народа) 1.2.1.1.d.; 14.1.1. 

420 

јулiiјскii 

јУжнii Словени, јужних Словена м мн. (по 

географском смештају) 14.1.1. 
јуЖНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Јужно лёдено море, Јужног(а) лёденог(а) 

мора с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
јужно, прил. 11.1.2.; 14.6. 
Јужноамерикаиац, -н ца м, инстр. -нцем (не 

-ом), мн. Јужноамериканци, Јужноамериканаца 

6.2.1.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
јужноамеричкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 12.1.3.; 14.3. 
Јужно8фричка Унија, ЈУЖНOIiфричке Уни

је ж 1.2.1.1.ћ.; 12.1.3.; 14.1.2.1. 
јужно8фричкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
јужнословеНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.3.; 14.3. 
јужњак, -а м, вок.јужњаче, мн.јужњаци,ју

жњака,јужњацима 11.1.2.; l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

јужњакиња, -е ж, ген. мн.јужњакиња 11.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

јужњаЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 10.3.; 
11.1.2.; 14.3. 

Јузеф (пољ. J6zef), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

Јукатан (шп. Yucatan), -а м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

јул, -а = јули,јула м, ЛОК. јулу 14.1.1. 
јули = јул (В.) 
Јулија, -е ж, дат. -ији, вок. Јулија, инстр. -ијом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Јулијаи, -а м, вок. -е и Јулијан, Јулијана 

м, вок. Јулијане, инстр. -аном 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

Јулијана, -ё ж, вок. Јулијана 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.а. 

Јулијании, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

јулијанскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

Јулије, -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Јулијин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јулија) 

1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
јулiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



Јул ка, -ё ж, дат. Јулки (не -ци), вок. Јулка 

1.2.1.1.а.; 1I.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

Јулкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
11.3.2.с.; 14.3. 

јулски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
јумфер = јунгфер (в.) 

јумферица = јунгферица (в.) 
јун = јуни,јуна м, лок. јуну 14.1.1. 
Јунајтед прес (енгл. United Press), -а м 

1.2.1.1.S 
јунак, јунака м, вок. јуначе, ннстр. јуна

ком, мн. јунаци, јунака, јунацима l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

јјнац, -нца, вок. јунче, мн. јунци, јунаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.С. 
јуначан и јуначан, -ч на, -ч но, одр. јунач

нй и јуначнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
11.1.2.; 14.3. 

јуначёње, -а с, ннстр. -ем (не -ом), мн. јуна

чёња,јуначёња 11.1.2.; 14.1.3. 
јуначина, -ё ж, ген. мн. јушiчина, (ауг. од ју

нак) 11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
јуначити (се), јуначйм (се), прнл. сад. 

јуначёћи (се) 11.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
јуначиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

јуначићи, јушiчйМ 3.1.3.; 11.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
јунiчки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.; 

14.3. 
јуначност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 14.1.2.2. 
јунаштво и јунаштво, -а с, мн. -штва, -шта

ва 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
јунгфер = јумфер, -а м, мн. -и, -ёра 15.1.1.а.; 

14.1.1.С. 

јунгферица = јумферица, -ё ж, ген. мн. -йца 
15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

ЈЈне, -ета с, вок. јуне, инстр. јунетом, з6. ју-

над, јунади 14.1.3.С. 

јунеliи, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
јуни = јун (в.) 
Јуније, -а м, вок. Јуније 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 

14.1.1.а. 

Јуније БрУт, Јун иј а Брута м, вок. Јуније Бру

те 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
јуниор и јуниор И јуниор, -а м, вок. -е, инстр. 

-ом, мн. -и, -ора 15.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

јуристика 

јуниорка и јуниорка и јуниорка, -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

јуниорски и јуниорски, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
јуница, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. јунйца 

14.1.2.1.а.Ь. 

јуницин не него јуничин (в.) 

јуничин (не јуницин), -а, -о, ген. мн. -их, 

(према јуница) 11.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
јуничица, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -ица 11.1.2.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

јуничичин не него јуничицин (в.) 

јуничицин (не јуничичин), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 11.3.2.d.; 14.3. 
јункер, -а м, вок. -у И -е, инстр. јункером, мн. 

јункери,јункёра 9.1.1.; 15.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
јункерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 15.1.1.а.; 

14.3. 
јуноша и јуноша, -ё м, ген. мн. -оша 14.1.1.С. 

јунски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према јун и ју

ни) 4.2.а.; 14.3. 
јунчев, -а, -о, ген. мн. -йх 11.1.2.; 14.2.; 14.3. 
јунчиli, -а м, вок. -у, ннстр. -ем (не -ом), мн. 

јунчићи, јунчиМ, (према јунац) 3.2.3.; 11.1.2.; 
14.1.1.а.Ь. 

Јупитар заст. поет. = Јупитер (в.) 
Јупитер, -а м = заст. поет. Јупитар, -тра м 

1.2.1.1.f.; 6.2.1.; 15.1.2.; 14.1.1. 
Јупитеров = Јупитров, -а, -о, ген. МН. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 15.1.2.; 14.3. 
јупитерски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Јупнтров = Јупитеров (в.) 
Јурај, Јурја м (не Јураја), ВОК. Јурју, инстр. 

Јурјем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

јурiщички, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 10.3.; 
11.1.2.; 14.3. 

јуриздикција не него јурисдикција (в.) 

јурисдикција (не јуриздикција), -ё ж, дат. 

-ији, ннстр. -иј ом, МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
јуриспруденција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
јурист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

јуристика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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јуристички 

јуристички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.3.; 
11.1.2.; 14.3. 

јуристкиња, -е Ж, ген. мн. јуристкиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
Јуриli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 

3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Јурицин не него Јуричин (В.) 

Јуричевиli и Јурitчевиli, -а м, ВОК. -у, инетр. 

-ем (не -ом) 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Јуричин (не Јурицин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Јуричиli, -а м, инетр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
јурiiшник и јуришник, -а м, ВОК. -че, мн. -ци, 

-ика, -цима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Јурјев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Јурај) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
јурцати, -ам, прил. сад. јурцајући 14.5.1.1.(3). 
Јурчиli, -а м, ВОК. -у, инетр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.a.; 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
јус, -а м, инетр. јусом и јусем, (слово у глаго

љици и старој ћирилици) 14.1.1.Ь. 

ЈУС, -а екр. југословенски спiндард \3.2.2.; 
\3.5.2.Ь. 

јустификовати, -у јем прил. сад. јустифику

јући 14.5.1.1.(2) (и јустифицitрати,јустифици
рам, 3. л. мн. јустифицирају, прил. сад. јустифи
цирајући 14.5.1.1.(3». 
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Јф 

јутiiрњи = јутрени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

ЈУтiiрњи дневник, Јутарњег(а) дневника м 

1.2.1.1.s.; 14.1.1. 
јутарце, -а с, ген. мн. јутараца 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
јутен, -а, -о, одр. јутени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
јутрени = јУтiiрњи (В.) 

јутро, -а с, ген. мн. јутара 6.2.2.а.; 14.1.3.а.Ь. 

јутрошњи, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.3. 

јуфка (не јувка), -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Јухор, -а м, инетр. Јухором 1.2.1.1.h.; 4.1.; 

14.1.1.Ь. 

Јуцин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
јучерањй = јучерашњй (В.) 
јучерашњй = јучерањй, -а, -е, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
јучерашњица, -е Ж, ген. мн. јучерашњица 

14.1.2.1.Ь. 

ЈФ, индекл. екр. Јужнословенски филолог; с 

падежним наставцима (ЈФ-а и ЈФ-у) изговара се 

као пуни наслов, (из) Јужнословенског филоло

га, (у) Јужнословенском филологу итд. \3.2.2.; 
\3.5.1.а.; \3.5.2.Ь. 



к-дванаесто слово азбуке; означава бе

звучни, задњонепчани, праскави сугласник 

(оклузив); осим у речима где му је по етимо

логији место, изговара се и пише где је поста

ло у једначењу по звучности од звучног пар

њака [: gруiчије > gрукчије (В. Преглед прави
ла т. 8.1.2.1.); у процесу прве палатализације 
испред самогласника предњег реда мења се у 

ч: вук> вуче, војник> војниче, рука> ручица 

(т. ll.1.1.a.(I», а у другој палатализаицји у Ц 
(рука> руци, вук> вуци, војник> војници (т. 

11.2.1.). 
К, скр. круна, (новчанајединица у неким зе

мљама и ознака за краља у шаху) 13.1.2.Ь. 

к(а), предл. (дужи облик ка (с непостојаним 

а) обавезно се употребљава кад стоји испред 

именице које почињу са задњонепчаним сугла

сницима к или [: ка кући, ка ipag, а препоручује 
се и употреба ових облика испред сугласнич

ких скупина ка йрелазу, ка скровишшу и сл. 

Неправилнаје употреба апострофа уместо не

постојаног а: к' мени, к' Њеiушима) 6.2.7.2. 
Каба не него Ћаба (В.) 

каба не него li.аба (В.) 

кабадахија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кабадахйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кабалеро = кабаљеро (В.) 

кабалист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

кабалilcтика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
кабалистичан, -чна, -чно, одр. кабалистич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

к 

кабалистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кабаљеро = кабалеро, -а м, мн. -лери, -ле
ра 14.1.1.с. 

кабаничар и кабаничар, -а м, ВОК. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. кабаничари, кабаничара 

3.1.2.; 14.1.1.а. 
кабаничарев и кабаничарев = кабанича

ров и кабаничаров, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

К8бао, -бла м, мн. юiблови, юiблова и юiбли, 

кабала 6.3.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 
каб8ре, -еа м, мн. кабареи, кабареа 5.2.2.а.; 

5.2.4.; 14.1.1.с. = р. каб8рет, -ета м, мн. кабарети, 

кабарета 14.1.1.с. 

каб8рет р. = кабаре (В.) 

кабаретскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3.2. 
каб(е)л, юiб(е)ла м, мн. юiблови, юiблова 

14.1.1.с. 

каблар, -ара м, ВОК. каблару и кабларе, инстр. 

-аром и -арем, мн. каблари, каблара, (онај који 

прави каблове) 14.1.1.а. 

КJiблар, -ара м, инстр. -аром 1.2.1.1.h.; 
14.1.1.Ь. 

кJiблиli., -ића м, инстр. -ем, мн. каблићи, ка

блића, (дем. од К8бао) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кJiблица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

кJiбличица, -е ж, ген. мн. кабличйца 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

кабловскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кава ПОКр. = кафа (В.) 

каваз, -аза м, мн. кавази, каваза 14.1.1.с. 

423 



кавалерија 

кавалерија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кавалерiiјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кавалерист(а), -ё М, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

кавалiiр = каваљёр (В.) 
каваљёр, -ера М, ВОК. каваљёру, инстр. -ером, 

МН. каваљери, каваљера = кавалiiр, -ира М, ВОК. 

кавалйре, инстр. -иром, МН. кавалири, кавалира 

14.1.1.а. 

каваљёрСКii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
каваљерство, -а С, МН. каваљерства, кава

љepcTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кавана покр. В. кафана 

каваница и каваница покр. В. кафаница и 

кафаница 

KaBaHcKii покр. В. кафанскii 
кавга, -ё ж, дат. -зи и -ги, ген. МН. -га и -гй 

11.2.1.(1) и 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
к8вгаuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
KuraUiijcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кавез (не кафез), -а М, мн. кавези, кавёза 

14.1.1.с. 

кавезиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 

3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
KaBeHii покр. В. кафенii 
кавенисати ПОКр. В. кафенисати 

ка верна, -ё ж, ген. мн. кавернй и каверна 

14.1.2.1.Ь. 

кавеuија ПОКр. В. кафеuија 

кавеuијин ПОКр. В. кафеuијин 

KaBeUiijKa ПОКр. В. кафеuiiјка 
KaBeuiijcKii ПОКр. В. кафеuiiјскii 
кавеuiiница покр. В. кафеUiiница 

кавжити се, -йм се 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кавица ПОКр. В. кафица 

Кавкажанин, -а м, мн. Юiвкажани, Юiвкажа

на и КавкВжанин, мн. Кавкажани, Кавкажана 

1.2.1.1.d.; lI.1.2.е.; 14.1.1.с. 
Кавказ, -а М и Кавказ, -аза М 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
KaBKacKii и KaBKacKii, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1. 
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кВдионiiк 

кавопија, -ё М и ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр.-

ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. и 14.1.2.1.Ь. 
кавурма не него каурма (В.) 

кад(а) било, прил. И3р. 

кад и кВда, прил. И везн. 14.6. 
кад му драго, прил. изр. 

кад тамо, прил. изр. 

кад(а) год, прил., (увек када) 12.3.4.; 14.6. 
кадгод, прил., (понекад) 12.3.4.; 14.6. 
кадар (не кадер), -дра м, инстр. -ом, мн. ка

дрови, кадрова (Клајн 2009: "кавар, кавровu 
код нас означава целокупно особље неке слу

жбе или професије: није добро употребљавати 

га за појединца ('Он је на ту дужност послат 

као проверен кадар' и сл.).") 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
кадар (не кадер), -дра, -дро, одр. кадрй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кВда-тВда и кад-тад, прил. изр. 

кВдашњii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
каденца, -ё ж, ген. мн. каденцй 14.1.2.1.Ь. 

кадер не него кадар (В.) 

кВдёт, -ета м, мн. кадети, кадета 14.1.1.с. 

КВдёТСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кадива не него кадифа (В.) 

кВдија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -иј а и -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, кадйја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кВдијин, -а, -о, ген. мн. кадијинйх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
кВдијиница = кВдiiница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

кВдијiiнскii = KaдiiHCKii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
KaдiijCKii, -а, -о, ген. мн. -iix 5.1.3.; 4.2.а. 
кадикад, прил. 14.6. 
кВдилац (не кВдиоц), -иоца М, ВОК. кадиоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. кадиоци, кадилiiца, 

кадиоцима 7.2.2.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
квдИлук, -а м, мн. кадилуци, кадилукii, ка-

дилуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кадiiница = кадијиница (В.) 
KaдiiHcKii = кадијiiнскii (В.) 

кадиона не него кадионица (В.) 

кадионiiк, -а М, мн. кадионйци, кадионйка, 

кадионицима и кадионiiк, -и ка М, мн. кадиони

ци, кадионика, кадионицима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.d. 



кадиоиица 

кадионица (не кадиона), -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
к8диоц не него к8дилац (В.) 

кадити, кiiдйм, импф. кађах, им пер. ющи, прип. 

сад. к8дећи, прип. трп. кјјђен 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кадифа (не кадива), -е ж, ген. мн. каднфа 

14.1.2.1.Ь. 

кЦцли, везн. (у значењу: а оно; а кад тамо). 

кЦцли-тЦцли, прип. (било када) 14.6. 
кадмијум, -а м, инстр. юiдмијумом, мн. кад-

мијуми, кадмијума (и кадмйј, -иј а м, инстр. кад

мијем, мн. кадмији, кадмија) 5.1.5.; 14.1.1. 
кадно, везн. 14.6. 
кадровйк, -н ка м, мн. кадровици, кадрови-

ка, кадровицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кадровскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кЦц-тЦц, прип. 14.6. 
к8дуна, -е ж, ген. мн. кадуна 14.1.2.1.Ь. 

к8дшто (не катшто и кашто), (каткад) прип. 

14.6. 
к8ђење, -а с, ген. мн. к8ђења, (према кади

ти) 14.1.3. 
кажњавати, юiжњiiвам, прип. сад. кажњава

јући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
кiжњенйк, -а м, ВаК. -ниче, мн. кажњеници, 

кажњеника, кажњеницима и кажњенйк, -ика 

м, ВаК. кажњениче, мн. кажњеннци, кажњени

ка, кажњеницима 8.2.2.1.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

кiжњеница и кажњеница, -е ж, вак. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -ица 8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
кiжњеницин и кажњеницин не него К8-

жњеиичин и кажњеничин (В.) 

кiжњеничин и кажњеничин (не кiжње

ницин и кажњеницин), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 

кiжњенйчкй и кажњенйчкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
к8жњив, -а, -о, адр. кажњиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
к8жњивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Казабланка (фр. Casablanca), -е ж, дат. -ки (не 

-ци) 1.2.1.1.h.; 11.3.2.е.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
казiљка (не сказiљка), -е ж, дат. -ци, ген. мн. 

-ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

казна 

казамiт, -ата м, мн. казамати, казамата 

14.1.1.с. 

казамата, -е ж, ген. мн. казамата 14.1.2.1.Ь. 

казамiтскй и казаматскй, -а, -о, ген. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
каза и, -а м, мн. казани, казана 14.1.1.с. 

Казањ (рус. Казань), -а м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
казанчина, -е ж, ген. мн. казанчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

казаичиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. казан

чићи, казанчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
казанџија, -е м, дат. -ији, ВаК. -ијо, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
казанџйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
казаиџitлук, -а м, мн. казанџилуци, ка

занџилука, казанџилуцима 3.4.3.; 11.2.1.(1); 
14.1.1.с. 

казати, кажем, импер. кажи, прип. сад. кажући 

ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
Казах, -а м, мн. Казаси, Казiixа, Казасима 

1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Казахстiи, -а м 1.2.1.1.h. 
казачок, -а м, мн. казачоци, казач6ка, каза

чоцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
казiшкй (не к8захскй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
казейн, -ина м, мн. казеини, казенна 5.2.2.; 

14.1.1.с. 

ка зета не него касета (В.) 

казетОфон не него касетОфон (В.) 

казнвалац (не казнваоц), -аоца м, вак. -аоче, 

инстр. -аоцем (не -ом), мн. казиваоци, казнвала

ца, казиваоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
казнвати, казујем, прип. сад. казујући 

14.5.1.1.(2). 
казиВiч, -ача м, вак. казивачу, инстр. кази

вачем (не -ом), мн. казивачи, казивача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

казивачица, -е ж, ВаК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.b. 
казнваоц не него казнвалац (В.) 

казiiно, -а м, мн. казина, казина, (коцкарни

ца; друго је касина) (ПМС: "касино и казuно") 

14.1.1.; 15.1.1.Ь. 
казна и казна, -е ж, ген. мн. кiiзнй 14.1.2.1.Ь. 
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казненопрiвнй 

казненопрiвнй, -а, -о, ген. мн. -их (према 

казнено право) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
казнионица (не казниона), -е ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

казниона не него казнионица (в.) 

казнионичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

казнити, -им, прид. трп. к8жњен 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

казуист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

казунстика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
казунстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
каил, прид. индкл. 

Каин, -а м, библ. 1.2.1.1.f.; 5.2.2.; 14.1.1. 
Каинов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.2.2.; 

4.2.а. 

каиновскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.2.2.; 
4.2.а. 

Каирац, -рца м, инстр. -ирцем (не -ом), мн. Ка

ирци, Каирiiца 1.2.1.1.d.; 5.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

Кайрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), инстр. -ом, мн. 

-е, -ки 1.2.1.1.d.; 5.2.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Каиро, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 5.2.2.; 

14.1.1.Ь. 

каирскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.2.2.; 
4.2.а. 

Каитано (порт. Caetano), -а м 1.2.1.1.а.; 5.2.2.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
каиш (не кајиш), -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. каиши, кМiша и каишеви, каишева 5.2.2.; 
14.1.l.b.c. 

каншiр (не кајншiр), -ара м, ВОК. каишару 

и каишаре, инстр. -аром и -арем, мн. каишари, 

каишара 5.2.2.; 14.1.1.а. 
каишарев = каишаров, -а, -о, ген. мн. -их 

5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
каишарити, кайшарим, прил. сад. кайшаре

ћи 5.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
каишарлук, -а м, ми. каишарлуци, каишар

лука, каишарлуцима 5.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
каншiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
каншати, -ам, прил. сад. кайшајући 5.2.2.; 

14.5.1.1.(3). 
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кајсија 

каишиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), мн. каиши

ћи, каишића 3.2.3.; 5.2.2.; 14.1.1.Ь.С. 
каишнй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
каишчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. каи

шчићи, каишчићii 3.1.3.; 5.2.2.; 14.1.1.b.c. 
кајАк, -а м, мн. кајiiци, кајака, кајацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
кајакаш, -аша м, ВОК. кајакашу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. кајакаши, кајакаша 14.1.1.a.b. 
кајакашки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кајакаштво, -а с 14.1.3. 
кlijати (се), -ем (се), им пер. кај (се), прил. сад. 

кајући се 14.5.1.1.(2). 
кајгана и кајгана, -е ж, ген. мн. кајгана 

14.1.2.1.b. 
кАјца, -е ж, ген. мн. кајда и кајди и кајца, -е 

ж, ген. мн. кајда и кајди 14.1.2.1.Ь. 

кајцанка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. кајданки и 

KajдaHiiкa 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кајзер, -а м, инстр. -ом, мн. юiјзери, кајзера 

14.1.1.Ь.С. 

кајзерица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца, (вр-

ста пецива) 14.1.2.1.Ь. 

кајиш не него каиш (в.) 

кајишiр не него каишар (в.) 

кајк., сКр. за кајкiвски 13.3.1.а. 

кајкавац и кајкавац, -авца м, ВОК. -авче, 

инстр. -авцем (не -ом), мн. -авци, -аваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

кајкАвка и кајкАвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кајкавски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кајкавштика и кајкiвштика, -ё ж 

14.1.2.1. 
кајмак, -а м, мн. юiјмаци, кајмака, юiјмаци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
кајмакАм (и р. пОКр. кајмекАм), -ама м, мн. 

кајмаюiми, кајмакама, (тур. срески начелник; 

заступник везира или валије) 14.1.1.а.С. 

Кајмакчалiк, -ана м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
кајмакчалакскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кајмак, -ана м, мн. кајмани, кајмана 

14.l.l.С. 

кајсија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.l.Ь. 



кајсијин 

кајсијин, -а, -о, ген. мн. юiјсијиних 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

кајсијевача, -ё ж, ген. мн. -вача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

какав било, каква БИло, какво БИло, ген. мн. 

каквих БИло 14.2.2.2. 
какав г()д му драго, каква год му драго, 

какво год му драго, ген. мн. каквих год му дра

го 14.2.2.2. 
какав му драго, каква му драго, какво му 

драго, ген. мн. каквих му драго 14.2.2.2. 
ю\кав, -ква, -кво, ген. МН. -их 6.2.4.; 4.2.а.; 

14.2.2.2. 
какавгод, каквагод, каквогоД, ген. МН. ка

квихгод, (било какав) 4.2.а.; 12.1.; 14.2.2.2. 
какав Г()Д, каква год, какво год, ген. МН. ка

квих год, (ма какав) 4.2.а.; 14.2.2.2. 
какав-такав, каква-таква, какво-такво, ген. 

мн. каквих-таквих 4.2.а.; 14.2.2.2. 
как8ду, -уа М, дат. какадуу, мн. какадуи, ка

кадуа 5.2.2.а.; 14.1.1.с. 

Какањ, Какња М, инстр. Какњем 1.2.1.1.h.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

какањскй, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
какао, какаоа М, дат. какаоу 14.1.1. 
какаов, -а, -о, ген. мн. какаових 4.2.а.; 14.3. 
какаовац, -бвца М, инстр. -бвцем (не -ом), мн. 

какабвци, какаоваца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
како било, прип. изр. 

како Г()Д, прип. 

како, прип. и везн. 

како му драго, прип. и3р. 

како-тако, прип. 

к8котати, юiкоћём, прип. сад. юiкоћући и ка

котати, какоћём, прип. сад. какоћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
кал = као, -а М, мн. калови, калбва 14.1.1.с. 
кал., скр. за калорија 13.3.1.а. 

калабалук, -а М, мн. калабалуци, калабалу

ка, калабалуцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Калабрёз, -еза М, МИ. К8лабрези, Калабреза, 

(човек из К8лабрије) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
калабрёз, -еза М, мн. К8лабрези, калабреза, 

(врста шешира) 14.1.1.с. 

калабрёскii = калабрёшкii (в.) 
Калабрёскиња = Калабрёшкиња, -ё ж, ген. 

мн. -иња 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 

калемарев 

калабрёшкii = калабрёскii, -а, -б, ген. мн. 
-их 1.2.2.1.; 4.2.а. 

Калабрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
калабрiiјскii, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а. 

кал8донт не него калодонт (в.) 

калiј, -аја М, инстр. -ајем (не -ом) 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

калајисати, калајишём, прип. сад. калајишу

ћи 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
калајuија и калајuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. 

-ијо, инстр. -ијбм, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.8. 

калам не него калем (в.) 

каламбур, -ура М, инстр. -ом, мн. каЛ8мбури, 

каламбура 14.1.1. 
Кала6ра (шп. Calahorra), -ё ж 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
калауз, -а М, мн. калаузи, калауза 14.1.1.с. 

калашњиков, -8 М, инстр. -им И -ом, мн. ка
лашњикови, калашњикбва 14.1.1.Ь.с. 

калаштура, -ё ж, ген. мн. калаштура 

14.1.2.1.Ь. 

калвинист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

калвинистичкii, -а, -б, ген. МИ. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

калвинисткиња, -ё ж, ген. мн. калвин ист

киња 14.1.2.1.Ь. 

калдрма, -ё ж, ген. мн. калдрма и калдрми 

14.1.2.1.Ь. 

калдрмисати, -ишём, прип. сад. калдРми

шући 14.5.1.1.(2). 
калдрмuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијбм, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
калеидilcкоп, -8 М, мн. калеид6скопи, кале

ид6сКбпа 14.l.1.с. 

калеидilcКОПСКii, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
калем (не калам), -а М, мн. калеми, калёма 

и калемови, калембва 14.1.1.с. 

калемiр, -ара М, ВОК. калемару и калемаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. калемари, калемара 

14.1.1.а. 

калемарев = калемаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 
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Калемегдан 

Калемегдан (не уоб. Калимегдан), -ана м 

1.2.1.1ј.Ь.; 14.1.1. 
калемити, -йм, импф. калемљах, прил. сад. 

калемёћи 14.5.1.1.(4) 
календар, -ара м, инстр. -аром, мн. календа

ри, календара 14.1.1.Ь.С. 

календвриli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ка

ленщiрићи, календарйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
календарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
калибар, -бра м, инстр. -ом, мн. калйбри, ка

лйбара и калйбар, -бра м, инстр. -ом, мн. калй

бри, калйбара 6.2.1.; 14.1.1.b.d. 
калибарскй и калйбарскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кiiлијум, -а м, инстр. капијумом, мн. капију

ми, капијума (и кiiлйј, -ија м, инстр. капијем, мн. 

капији, капйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
кiiлијумов = кiiлијев, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кiiлијум-сулфiт, капијум-сулфатам 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
Калимегдан не Hero Калемегдан (в.) 

Калиопа, -ё ж 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
калирати, калйрам, 3. л. мн. калйрају, прил. 

сад. калйрајући 14.5.1.1.(3). 
калити, капйм, импф. каљах, прил. сад. капё-

ћи, прид. трп. каљен 14.5.1.1.(3). 
калйф = халйф (в.) 
калitфат = халitфат (в.) 

Калифорнија (енгл. California), -ё Ж, дат. -ији, 
инстр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

калифорнйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

калitфорнијум, -а м, инстр. калифорнију

мом, мн. калифорнијуми, калифорнијума (и 

калitфорнйј, -ија м, инстр. калифорнијем, мн. 

калифорнији, калифорнйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
квлкан, -ана м, мн. калкани, калкана и квл

кан, -а м, мн. юiлкани, калкiiнii 14.1.1.C. 
калкирати, калкйрам, 3. л. мн. калкйрају, 

прил. сад. калкирајући 14.5.1.1.(3). 
калкулант, -а м, мн. калкуланти, калкула

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
калкулантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
калкулатор, -а м, инстр. -ом, мн. калкулато

ри, калкулатора 14.1.1.Ь.С. 
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калуђер 

калкулација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
калкулацйјскй = кiлкулационй (в.) 

кiлкулационй = калкулацйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
калкулисати, -ишём, прил. сад. калкулишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
КалкУта (енгл. CaIcutta), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.; 15.1.1.Ь. 
Кiлничанин, -а м, мн. Калничани, Кални

чiiна 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Кiлничанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кiлнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

калодонт (не калВдонт), -а м, мн. калодон

ти, калодоната 6.3.; 14.1.1. 
калорија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
калорйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
калориметар, -тра м, инстр. -тром, мн. -три, 

-тара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
калориметрија, -ё ж, дат. -ији, инсТр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
калориметрйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
калоричан, -ч на, -чно, одр. калоричнй, -а, -о, 

ген. мн. калоричнйх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
калоричкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
калоричност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
калота, -ё ж, ген. мн. кал6та 14.1.2.1.Ь. 

калоша = галоша (в.) 
калпвгuија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
квлпак, -а м, мн. калпаци, калпака, калпа

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
К8лпаче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
квлпачина, -ё ж, ген. мн. калпачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

квлпачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кал

пачићи, калпачйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
калуђер, -а м, ВОК. калуђеру, инстр. -ом, мн. 

калуђери, калуђёра 14.1.1.а. 



калуђерити 

калуђерити, -им, прил. сад. юiлуђерёћи 

14.5.1.1.(4). 
калуђериli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

калуђерићи, калуђерићii 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
калуђерица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

калуђеровати, калуђерујём, прил. сад. калу

ђерујући 14.5.1.1.(2). 
калуђерство и калуђерство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
калупити, -им, прил. сад. калупёћи, прид. трп. 

калупљён 14.5.1.1.(4) 
калупчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. калуп

чићи, калупчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
калфа, -ё м, ген. мн. калфа и калфи 14.1.1.а. 

калфовати, -ујём, прил. сад. калфујући 

14.5.1.1.(2). 
калцијум, -а м, инстр. калцијумом (и кал

цйј, -ија м, инстр. калцијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
калцијум-карбонiт, калцијум-карбошiта 

м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
калцијумов = калцијев, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
KiљaBOcT, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Кiљари (итал. Cagliari), -ија м, инстр. -ијем 

(не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

каљача, -ё ж, ген. мн. каљача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

каљев и каљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
КаљЬстро (итал. Cagliostro), -а м 1.2.1.1.ај.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
к8љуга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. каљуга 11.2.1.(1); 

14.l.2.l.b. 
каљужа, -ё ж, ген. мн. каљужа 14.1.2.1.Ь 

камарма, -ё ж, ген. мн. камарйла и камари

ла, -ё ж, ген. мн. камарила 14.1.2.1.Ь 

каматнйк, -а м, ВОК. -ниче, мн. каматници, 

каматника, каматницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

каматнйчкй и каматничкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
каматњйк, -8 м, ВОК. -њаче, мн. кiiМ8тњаци, 

каматњака, каматњацима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

каменорезац 

камелеiiн, -она м, мн. камелеони, камеле

она 14.1.1.с. 

камен, -а, -о, одр. камени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
камен, -ена м, ЛОК. камену и камену, мн. ка

мени, камёна 14.1.1.с. 

камен темељац, камена темељца, инстр. ка

меном темељцем (не -ом) 12.3.; 14.1.1.Ь. 
каменак, -н ка м, мн. камен ци, камёнака, ка

меНЦИМ8 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
каменйр, -ара м, ВОК. каменару и каменаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. каменари, камен ара, 

(каменорезац) 14.1.1.а. 

каменарев = каменаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

каменац, -нца м, инстр. -енцем (не -ом), мн. 

камен ци, каменаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
КаменгрАд, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
каменградскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Каменграђанин, -а м, мн. Каменграђани, 

Каменграђана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.8.; 14.1.1.с. 
КаменграђАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
каменит и каменит, -а, -о, одр. каменити и 

каменити, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
каменити, -им, прил. сад. каменёћи, прид. трп. 

камењен 14.5.1.1.(4). 
каменица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Каменица, -е ж, инстр. -ом, 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Каменичанин, -а м, мн. Каменичани, Каме

ничана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Каменичiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. Кiiмени

чанки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
каменичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
каменовати, -нујём, прил. сад. каменујући 

14.5.1.1.(2). 
каменолом и каменолом, -а м, мн. -ломи, 

-лома 14.1.1.с. 

каменол6мац, -мца м, ВОК. каменоломче, ин

стр. -ломцем (не -ом), мн. каменоломци, каме

ноломаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
каменорезац, -сца м, ВОК. каменорёшче, 

инстр. -ресцем (не -ом), мн. каменоресци, ка-

429 



каменорезачкii 

менорезаца 6.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; lI.1.1.a.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

каменорезачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

каменче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
каменчина, -е ж, ген. мн. каменчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

каменчић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ка

менчићи, каменчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
камењАк, -а м, вак. камењаче, мн. камења

ци, камењака, камењацима, заал. lI.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

камењАк, -ака м, мн. камењаци, камењака, 

камењацима, (камењйр) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
КамењАк, -ака м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
камењйр, -ара м, вак. камењару и камења

ре, инстр. -аром и -арем, мн. камењари, каме

њара 14.1.1.а. 

камењара, -е ж, ген. мн. камењара 

14.1.2.1.Ь. 

камењйрка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. мн. -аркй 

11.2.1.(1) и 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
камењача и камењача, -ё ж, ген. мн. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
камечак = камйчак (в.) 
Ками (фр. Сатillе), -ија м, инстр. Камијем (не 

-ом) 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
ками казе, камиказа ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

камила, -ё ж, ген. мн. камйла 14.1.2.1.Ь. 

камИлiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
камИлiр, -ара м, вак. камилару и камила

ре, инстр. -аром и -арем, мн. камилари, ками

лара 14.1.1.а. 

камиларев = камиларов, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

камИли ца и камилица, -ё ж, инстр. -ом 

14.1.2.1. 

камиљii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
камион, -она м, мн. камиони, камиона 

14.1.1. 
камионет, -ета м, мн. камионети, камионе

та и камионет, -а м, мн. камионети, камионё

та 14.1.1.с. 

камичак, -ч ка м, мн. камичци, камйчака, 

камичцима = камечак, -ч ка м, мн. камечци, 
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Каназава 

камечака, камечцима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

камиш, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. юiмиши, 

камйша 14.1.1.Ь.с. 

камОГОД, везн., (некуда, некамо) 12.1. 
камо ГОД, везн., (било куда, било камо). 

камоли, везн., (како не) 12.1. 
камо ли, (упитно). 

кампања, -ё ж, ген. мн. юiмпiiња и кампања, 

-е ж, ген. мн. кампања 14.1.2.1.Ь. 

кампањскii и кампiњскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кампинг, -а м, мн. кампинзи, кампйнга, 

кампинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
камповати, -пујем, прил. сад. кампујући 

14.5.1.1.(2). 
кампус, -а м, мн. кампуси, кампуса 14.1.1.с. 

Кампуliија = Кампучија ( 
Кампучија (изв. Кампућија), -ё ж, заст. (да

нас Камбоџа) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
камуфлйрати, камуфлйрам, 3. л. мн. каму

флирају, прил. сад. камуфлирајући 14.5.1.1.(3). 
камфор, -а м, инстр. -ом, мн. камфори, кам

фора 14.1.1.Ь.с. 

Камчатка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.l.h.; 
1I.3.2.е.; 14.1.2.1. 

камчатскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Камчаћанин, -а м, мн. Камчаћiiни, Камча

ћiiHa 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
камчити, -йм, прил. сад. камчёћи 

14.5.1.1.(4). 
камџија = канџија (в.) 
камџијати = канџијати (в.) 
кан = хан (в.) 
канабе, -ета с 14.1.3. 
Канаверiл (енгл. Canaveral), -ала м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
KaHl\дa (енгл. Canada), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 

KaHl\дa, -ё ж, ген. мн. канада, бот. 14.1.2.1.Ь. 

канiдСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кан8ђанин, -а м, мн. Канађани, Канађана 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.с. 
КанађАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Каназава (јап. Kanazawa), -е м 1.2.1.l.h.; 

15.l.l.b.; 14.1.2.1. 



каналиli 

каналиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кана

лићи, каналйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
канал, -ала м мн. канали, канала 14.1.1.С. 

Канал, -ала м, (ум. Ламанш) 1.2.1.2.4.; 
14.1.1. 

Канал Дунав-Таса-Дунав (црта, не црти

ца) 1.2.1.1.h. 
канализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
канализацйјскй = канализационй (в.) 
канализационй = канализацйјскй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
канализовати = каналисати (в.) 
каналисати, каналишем, прил. сад. канали

шући = канализовати, -зу јем, прил. сад. канали-
зујући 14.5.1.1.(2) (и канализitрати, канализй
рам, 3. Л. мн. канализирају 14.5.1.1.(3». 

каналчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ка

налчићи, каналчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
каналскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
канап (не канаф), -апа м, мн. канапи, кана

па 14.1.1.С. 

канапе, -ета с 14.1.3. 
канарннац, -нца м, ВОК. канарйнче, инстр. 

-инцем (не -ом), мн. канаринци, канарйнаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
канарйнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
канарitнчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
канарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Канарска острва, Канарскйх острва с мн. 

1.2.2.1.; 14.1.3. 
канаф не него канап (в.) 

Канбера (енгл. Canberra), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Кангрга, -е м, дат. -ги (не -зи) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.1. 
канда, везн. 

канделаб(а)р, -бра м, мн. канделабри, кан

делабара, (стуб за уличну расвету) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

кандИдат, -ата м, мн. кандидати, кандида

та 14.1.1.С. 

кандИдаткиња, -ё ж, ген. мн. кандидаткй

ња 14.1.2.1.Ь. 

кандИдатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

кантар 

кандидатура, -ё ж, ген. мн. кандидатуРа 

14.1.2.1.Ь. 

кандидација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кандидацйјскй= кандидационй ( 
кандидационй = кандидацйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кандидовати, -дујём, прил. сад. кандидују

ћи 14.5.1.1.(2). 
Кандијски рат, Кандијског(а) рата м 

1.2.1.1.ј.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
кандйлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кандило (не канђело), -а с, ген. мн. кандй

ла 14.1.3. 
кандitрати,кандйрам,3.л.мн.кандИрЩ~ 

прил. сад. кандирајући 14.5.1.1.(3). 
кан ђело не него кандило (в.) 

Канзас (енгл. Kansas), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

канија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
канистер, -а м, инстр. -ом, мн. канистери, ка

нистера и канистар, -стра м, инстр. -ом, мн. ка

нистри, канистара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
канкан, -ана м 14.1.1. 
кано, везн. 

канон, -а м, мн. канони, канона и канон, -она 

м, мн. канони, канона 14.1.1.С. 

канонизација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
канонизовати, -зу јем, прил. сад. канонизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и канонизitрати, канонизйрам, 
3. Л. мн. канонизирају, прил. сад. канонизирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

каноник и каноник, -а м, ВОК. -ни че, мн. 

-ници, -нйка, -ницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

канонист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

каноничкй и каноничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
канта, -е ж, ген. мн. кантй 14.1.2.1.Ь. 

кантар, -а м, инстр. -ом, мн. кантари, канта

ра, ЗООЛ. 14.1.1.Ь.С. 

кантар, -а м, инстр. -ом, лок. кантару и канта

ру, мн. кантари, кантара, (вага) 14.1.1.Ь.С. 
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кантарион 

кантарион, -она м 14.1.1. 
кантарцнја, -е М, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-ијом, МИ. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кантинер, -ера м, ВОК. кантинеру, иистр. 

-ером, МИ. кантинери, кантинера 14.1.1.а. 

кантинерка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кан ти ца, -е ж, иистр. -ом, геи. МИ. кантйца 

и кантица, -е ж, иистр. -ом, геи. ми. кантйца 

14.1.2.1.Ь. 

KBht-Лапласов, -а, -о, геи. МИ. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

KBht-Лапласова теорија, Кант-Љiпласове 

теорије ж 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
kBht-лапласовскii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

kBht-лапласовске идеје, кант-лапшicов

ских идеја ж ми. 1.2.2.1.; 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
кВнтовац, -овца М, ВОК. кантовче, иистр. 

-овцем (не -ом), кантов ци, KaHToBiiцa 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

кантон, -6на М, ми. кант6ни, кант6на 

14.1.1.С. 

Кантон Сарајево, Кант6на Сарајева м 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кантонизовати, -зу јем, прип. сад. кантони

зујући 14.5.1.1.(2) (и кантонизирати, кантон и
зйрам, 3. П. МИ. кантонизирају, прип. сад. канто
низирајући 14.5.1.1.(3». 

кантор, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. 

кантори, кантора 14.1.1.а. 

KaHTpiiдa, -е ж, геи. МИ. кантрйда, (столи

ца) 14.1.2.1.Ь. 

KaHTpiiдa (KaHTpliдa), -е ж, (део Ријеке) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
канути, канем 14.5.1.1.(1). 
канцелiiр, -ара М, ВОК. канцелару и кан це

ларе, иистр. -аром и -арем, ми. канцелари, кан

цешiра 14.1.1.а. 

канцеларија, -е ж, дат. -ији, иисТр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
канцеларiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
канцонијер, -ера М, ВОК. канцонијеру, ии

стр. -ером, МИ. канцонијери, канцонијера 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

канца, -е ж, геи. МИ. канџа и канџй 14.1.2.1.Ь. 
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капелнiiк 

кВнцаст, -а, -о, одр. канџастй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
канuiiш, -аша м, иистр. -ашем (не -ом), ми. 

канџаши, канџаша 14.1.1.Ь.С. 

канuија (изв. камuија, тур. kam~i), -е ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом, МИ. -ије, геи. МИ. канџйја (кам

џйја) 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
канuијати (изв. камuијати), -ам, прип. сад. 

канџијајући 3.4.3.; 14.5.1.1.(3). 
кањац, -њца М, иистр. кањцем (не -ом), ми. 

юiњци, кањаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
Кањижа, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Кањижанин, -а м, ми. Кањижани, Кањижана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кањижiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кањишкii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
као, вези. 

као, прип. 14.6. 
као год, вези. 

као да, вези. 

као што, вези. 

као = кал (в.) 
каолiiн, -ина м 14.1.1. 
каоно, прип. 14.6. 
кап, -и ж, пок. капи, иистр. капљу и капи, геи. 

ми. капй 14.1.2.2. 
капа, -е ж, геи. ми. капа 14.1.2.1.Ь. 

капавац, -авца М, иистр. -авцем (не -ом), ми. 

капавци, капiiваца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
капак, -пка М, ми. капци, капака и капака, 

капцима 6.2.1.; 14.1.1.С. 
капiiљка, -е ж, дат. -ци, геи. ми. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

капама, -е ж, геи. ми. капама 14.1.2.1.Ь. 

капара, -е ж, геи. ми. капара 14.1.2.1.Ь. 

капарисати, -ишем, прип. сад. капаришући 

14.5.1.1.(2). 
кiinатн,капљём, прип. сад. капљући 14.5.1.1.(1) 

и капати, -ам, прип. сад. капајући 14.5.1.1.(3). 
капела, -е ж, геи. ми. капела и капела, -е ж, 

геи. ми. капела 14.1.2.1.Ь. 

капелмiiјстор, -а М, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и 

-ем, ми. капелмајстори, капелмајстора 14.1.1.а. 

капёлнiiк, -а М, ВОК. капелнйче, ми. капел

нйци, капелнйка, капелнйцима l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 



капёлнйчкй 

каПёлнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

капетан, -ана м, ВОК. капетане, мн. капетани, 

капетана 14.1.1.а.с. 

капетанија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
капетiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
капетанчина, -е м, ген. мн. капетанчйна 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
капетанчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. капетанчићи, капетанчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
капilлар, -ара м, инстр. -аром, мн. капилари, 

капилара 14.1.1.Ь.с. 

капиларан, -рна, -рно, одр. капиларнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.2. 
капиларност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
капирати, капйрам, 3. л. мн. капирају, прил. 

сад. капирајући 14.5.1.1.(3). 
каписла, -е Ж, ген. мн. капйсла 14.1.2.1.Ь. 

капИтал, -ала м, мн. капитали, капитала 

14.1.1.с. 

капитализовати (се), -зу јем (се), прил. сад. ка

питализујући (се) = капиталисати (се), -ишем 

(се), прил. сад. капиталишући (се) 14.5.1.1.(2) (и 
капитализирати (се), капитализйрам (се), 3. 
л. мн. капитализирају (се), прил. сад. капитали

зирајући (се) 14.5.1.1.(3». 
капиталисати (се) = капитализовати (се) 

(В.) 

капиталист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

капиталистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

капиталисткиња, -ё ж, ген. мн. капиталист

кйња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
капител, -а м, МН. капители, капитёла 

14.1.1.с. 

Капитол, -а м = Капитблйј, -ија м, ин

стр. -ијем (не -ом), (тврђава) 1.2.1.1.i.; 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

капитол, -а м, мн. капитоли, капитола = ка

питул, -а м, мн. капитули, капитула, (скупшти

на свештенства) 14.1.1.с. 

капитблйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
5.1.3.; 4.2.а. = капитолйнскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, (према КапИтол(йј» 1.2.2.1.; 4.2.а. 

каприц 

капитолйнскй = капИтблйјскй (В.) 
Капитолйнска Веиера, Капитолйнске Ве

нере ж 1.2.1.1.i.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
капитолскй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према ка

питол) 4.2.а.; 14.3. 
капитул = капитол (В.) 
капитулант, -нта м, мн. капитуланти, капи

туланата 6.3.; 14.1.1.с. 
капитулантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
капитул8ција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
капитулационй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
капитулирати, капитулйрам, 3. л. МН. капи

тулирају, прил. сад. капитулирајући 14.5.1.1.(3). 
капичар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. капичарй, 

капичара 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
капичаст, -а, -о, одр. капичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
каПИJ,lибаша, -е м, мн. капиџибаше, капи

џибаша 14.1.1.а. 

каПИJ,lија, -е м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
капиJ,lИК, -а м, мн. капиџици, капиџйка, ка

пиџицима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кап ка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. капака и капкй, 

(дем. од кап) 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
каплар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

каплари, каплара 14.1.1.а. 

капларов = капларев, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

капларскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
капларчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. капларчићи, капларћйћii 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
к8пља, -ё ж, ген. МН. капа.ља и капљй 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

капна, -ё ж, ген. МН. капнй 14.1.2.1.Ь. 

капнути и кап нути, капнём 14.5.1.1.(1). 
капо и капо, -а м, мн. -п и, капа 14.1.1.с. 

Капри (итал. Capri), -ија м, инстр. -ијем (не 
-ом) 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

капрйчо (не каприћо), -а м, мн. каприча, ка

прича 14.1.1.; 15.1.1.а 
каприц, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. капри

ци, капрйца и капрйц, -ица м, инстр. -ицем (не 

-ом), мн. каприци, каприца 14.1.1.Ь.с. 
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кiприциозан 

кiприциозан, -зна, -зно, одр. каприциознй, 

-а, -о, ген. МН. каприциознйх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

каприци6зност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
каприцiiрати се, капрiщйрам се, 3. л. мн. 

капрнцирају се, прил. сад. капрнцирајућн се 

14.5.1.1.(3). 
кiпсула и капсула, -ё ж, ген. мн. капсула 

14.1.2.1.Ь. 

каптiiрати, каптйрам, 3. л. мн. каптiiрају, 
прил. сад. каптирајући 14.5.1.1.(3). 

капуљача, -ё ж, ген. МН. капуљача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

капуљица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

капУтiiш, -аша М, ннстр. -ашем (не -ом), мн. 

капуташн, капуташа 14.1.1.Ь.с. 

капУтиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. капу

тићи, капутйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
капУтлија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
капуliiiно не него капучiiно (В.) 

капучiiно (итал. саррuссiпо, не капуliiiно), 

-а М 15.1.1.а.; 14.1.1. 
карабатак, -тка М, мн. карабаци и караба

таци, карабатiiка, карабацима и карабатацима 

1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
карабiiнер, -а М, инстр. -ом, мн. карабинерн, 

карабинёра 14.1.1.Ь.с. 

карабинијер, -ера М, ВОК. карабинијёру, 

инстр. -ером, мн. карабинијери, карабиније

ра (и карабињер, -ера М, ВОК. карабињёру, ин

стр. -ером, мн. карабињери, карабињера) 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

карабинка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

карабињер боље карабинијер (В.) 

Карабогдiнскi, -е ж, дат. Карабогданск5ј 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
караван, -ана М, мн. караванн, каравана 

14.1.1.с. 

караванинг, -а М, мн. караванинзи, карава

нлнга, караванннзнма 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
караввн-сарај, караван-сараја М, инстр. 

-сарајем (не -ом), мн. -сарајн, -сараја 12.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.с. 
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карактеризовати 

каравела, -ё ж, ген. мн. каравёла и каравела, 

-ё ж, ген. мн. каравела 14.1.2.1.Ь. 

Каравлах, -а М, мн. Каравласи, Каравлiixа, 

Каравласима и Каравлах, -а М, мн. Каравласи, 

Каравлiixа, Каравласима 1.2.1.1.d.; l1.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

Каравлахиња н Каравлахиња, -е ж, ген. 

-йња 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Каравлашкii и Каравлашкi, -ё ж, дат. -кој 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Карађа (РУМ. Caragea), -ё ж 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
карађоз, -а М, мн. карађози, карађоза, (ма

рионета) 14.1.1.с. 

Карађоз-бег, Карађоз-бёга М 1.2.1.1.а.; 

12.2.3.; 14.1.1. 
Карађорђе, Карађорђе н Карађорђе, -а М 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Карађорђев, Карађорђев и Карађорђев, 

-а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Карађорђева звезда, Карађорђеве звездё ж 

1.2.1.1.q.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
карађ6рђевац, -ёвца М, ВОК. карађорђёвче, 

инстр. -ёвцем (не -ом), мн. карађбрђёвци, кара

ђбрђёваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
Карађ6рђевиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не 

-ом), мн. Карађбрђевићи, Карађбрђевйћii 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
карађорђевиliевац, -ёвца М, ВОК. карађорђе

внћёвче, инстр. -евцем (не -ом), мн. карађ6рђе

вићёвци, карађ6рђевићёваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

Каракас (шп. Caracas), -а М 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

караконџа, -ё ж, ген. мн. караконџй 

14.1.2.1.Ь. 

караконџула, -ё ж, ген. мн. караконџула 

14.1.2.1.Ь. 
карактер, -а М, инстр. -ом, мн. карактерн, ка

рактера и карактер, -ера М, инстр. -ером, мн. 

карактерн, карактера 14.1.1.Ь.с. 

карактеран н карактеран, -рна, -рно, одр. 

карактёрнй и карактернй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
карактеризовати, -зујём, прил. сад. карак

теризујућн = карактерисати, -ишём, прил. сад. 

карактеришући 14.5.1.1.(2). 



карактерисати 

карактерисати = карактеризовати (в.) 
карактеристика, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
карактеристичан, -чна, -чно, одр. карак

теристични, -а,-О, геи. ми. карактеристичнйх 

3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
карактеристичност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
карактерност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
караман, -а м, ми. карамани, карамана и ка

раман, -а м, ми. карамани, карамана 14.1.1.С. 

караманка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. караманака 

и караманки 6.2.2.Ь.; 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
карамел, -а м 14.1.1. 
карамела, -ё ж, геи. ми. карамела 14.1.2.1.Ь. 

карамфил не него каранфил (в.) 

карантнн, -ина м, ми. карантини, каранти-

на 14.1.1.С. 

каранфил (не карамфил), -а м, ми. каран

фили, каранфйла 14.1.1.С. 

каранфitлиЬ, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ка

ранфилићи, каранфйлйћа и каранфitлиЬ, -ића 

м, иистр. -ићем (не -ом), ми. каранфилићи, каран

филића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
каранфилчиЬ, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. 

каранфилчићи, каранфилчића и каранфил

чйЬ, -ића м, иистр. -ићем (не -ом), ми. каран

филчићи, каранфилчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
карасевцах, -аха м, ми. карасевдаси, кара

севдаха, карасевдасима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
карат и карат, -а м, ми. -рати, карата 

14.1.1.С. 

карате, каратеа м 14.1.1. 
каратнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
караула, -ё ж, геи. ми. караула 14.1.2.1.Ь. 

Карача, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
караџиЬ и КараџиЬ, -а м, вок. -у, иистр. 

-ем (не -ом), ми. -џићи, -џйћа 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

караџиЬев и КараџиЬев, -а, -о, геи. ми. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
караш, -аша м, иистр. -ашем (не -ом), ми. ка

раши, караша, зоол. 14.1.1.Ь.С. 

карашчиЬ, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ка

рашчићи, карашчйћа, (дем. према караш) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

карiiбскii 

карбонар, -ара м, вок. карбонару и карбо

наре, иистр. -аром и -арем, ми. карбонари, кар

бонара 14.1.1.а. 

карбонат, -ата м, ми. карбонати, карбона

та 14.1.1.С. 

карбонизовати, -зујём, прип. сад. карбони

зујући 14.5.1.1.(2) (и карбонизирати, карбони
зйрам, 3. п. ми. карбонизирају, прип. сад. карбо
низирајући 14.5.1.1.(3». 

карбон-папйр, юiрбон-папира м, иистр. 

-папиром, ми. -папири, -папира 12.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.С. 

карбуратор (не карбурiтор), -а м, иистр. 

-ом, ми. карбуратори, карбуратора 14.1.1.Ь.с. 

карцинал, -ала м, вок. кардинале и кардина

лу, ми. кардинали, кардинала 14.1.1.а.С. 

карциналан, -лна, -лно, одр. кардиналнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
карциналскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
карцнналство,-ас,ми.кардиналства,кар

диналстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кардио-, као први део у сложеницама са зна

чењем: срце, срчани. 

кардиограм, -а м, ми. кардиограми, карди

ограма 5.2.3.; 14.1.1.с. 
карднограф, -а м, ми. кардиографи, карди

ографа 5.2.3.; 14.1.1.С. 
кардиографскй, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кардиолог, -а м, вок. -ложе, ми. кардиоло

зи, кардиолога, кардиолозима 5.2.3.; ll.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

кардиологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
кардиолошкii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кардиохирург, -а м, ВОК. -хирурже, ми. кар

диохирурзи, кардиохирурга, кардиохирурзима 

5.2.3.; ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Кардозо (порт. Cardoso), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
карё, -еа м И с, ми. кареи, кареа 5.2.2.; 5.2.4.; 

14.1.1.С. 

Карењин (не Карјењин), -а м, иистр. -им И 

-ом, ми. Карењини, Карењинйх 14.l.l.b.c. 
Кариби, -а м ми. 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.l.l.C. 
карiiбскii не него карйпскй (в.) 
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каријатitда 

каријатitда, -е Ж, ген. мн. каријатИда 

14.1.2.1.Ь. 

каријера, -ё ж, ген. мн. каријера 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

каријерискиња не него каријеристкиња 

(В.) 

каријерист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
каријеристички, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
каријеристкиња (не каријерискиња), -е ж, 

ген. мн. каријеристкиња 5.1.5.; \0.2.; 14.1.2.1.Ь. 
каријес, -а М, мн. каријеси, каријеса и кари

јес, -а м, мн. каријеси, каријеса 5.1.5.; 14.1.1.с. 
карика, -е ж, дат. -ци, ген. ми. карйка 11.2.1.(2); 

14.1.2.1.Ь. 

карикатура, -е ж, ген. мн. карикатура 

14.1.2.1.Ь. 

карикатуралан, -лна, -лно, одр. карикату

рални, -а, -б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
карикатуран, -а, -о, одр. карикатурнй, -а, 

-б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
карикатурист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

карикатуристкиња, -е ж, ген. мн. карика

туристкйња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
карикача, -е Ж, ген. мн. карикача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кариозан, -зна, -зно, одр. карибзнй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Кариока (порт. Carioca), -е ж, ген. мн. Кари

ока 1.2.1.1.d.; 5.2.3.; 15.1.1.; 14.1.2.1.Ь. 
карипски (не карибски), -а, -б, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1. 
карйран, -а, -о, одр. юiрйранй, -а, -б, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
Карјењин не него Карењин (В.) 

Кliрли = кахарли (В.) 
Карло Вi!л и кн, Карла Вёликог(а) м 

1.2.1.1.1.а.; 14.1.1. 
Карло Ћi!лави, Карла Ћёлавбг(а) м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
КарлОбаг, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
карлОбашки, -а, -б, ген. мн. -их, (према Кар

лОбаг) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Карловац, -бвца м, инстр. -бвцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
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карпатски 

Карловачки мир, Карловачкбг мира м 

1.2.1.1.1ј.; 1.2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.1. 
карловачкii, -а, -б, ген. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Карлови Вари (чеш. Karlovy Vary), Карло
вих Вара м мн. 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Карловиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ми. 

Карловићи, Карловића, (презиме и припадник 

династије, по Карлу Великом) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

Карловци, Карловаца м мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

Карловчанин, -а м, мн. Карлбвчани, Кар

лбвчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Карловчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Кipлсруе (нем. Karlsruhe), -еа м 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Кармен (фр. Carmen), Ж индкл. 1.2.1.1.ај.; 

15.1.2. 
карменадла не него крменадла (В.) 

Карменин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Кар

мен) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кармин, -ина м, мн. кармини, кармина 

14.1.1.с. 

Кармина бурана, Карминё буранё Ж 

1.2.1.1ј.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
карминисати (се), -ишем (се), прил. сад. кар

минишући (се) 14.5.1.1.(2). 
Карнеги (не Карнеџи, енгл. Carnegie), -иј а м, 

през. 15.1.1.а; 5.1.5.; 14.1.1. 
Карнегијев (не Карнеџијев), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 1.2.1.1.; 14.3. 
карниша (не гарниш(н)а), -е Ж, ген. мн. кар

ниша 14.1.2.1.Ь. 

Карол и Керол (енгл. Carol), Ж индкл. 

15.1.1.Ь. 

Каролинзи, Каролинга м. мн., Каролйнзима 

1.2.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 
каролиншки, -а, -б, ген. мн. -их, (према Ка

ролинзи) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Карољ (мађ. Юiгоlу), -а м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

каросерија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Каршпи, Каршiта м мн. 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.с. 

карпатски, -а, -б, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 



карта 

карта, -ё ж, ген. мн. карата 14.1.2.1.Ь. 

Картага = Картагина (в.) 
Картагина (лат. Carthago), -ё ж (и р. Кар

тага, -ё ж, дат. -ги (не -зи» 1.2.1.1.h.; 11.3.2.е.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

картагйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

Картагињаннн, -а м, мн. Картагињани, Кар

тагињана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Картагињiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Картажаннн, -а м, мн. Картажани, Карта

жана 1.2.1.1.d.; 1I.1.3.е.; 14.1.1.С. 
Картажiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1I.1.2.е.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
картйр, -ара м, ВОК. картару и картаре, ннстр. 

-аром и -арем, мн. картари, картара 14.1.1.а. 

юiртара, -ё ж, ген. мн. юiртара 14.1.2.1.Ь. 

картiiрош, -а м, ВОК. картарошу, ннстр. -ем 

(не -ом), мн. юiртароши, юiртароша 14.1.1.а.Ь. 

картiiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
картати (се), -ам (се), прил. сад. картајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
Картахена (шп. Cartagena), -ё ж 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
картаuија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј6М, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
картiiш, -аша м, ВОК. карташу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. карташи, карташа 14.1.1.а.Ь. 

картiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према кар

тiiш и Картага) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
картел, -а м, мн. юiртели, картёла и картёл, 

-ела м, мн. картели, картела 14.1.1.С. 

картелнзовати = картелнсати (в.) 
картелисати, -ишём, прил. сад. картелишући 

и картелизовати, -ујём, прил. сад. картелизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и картелизirрати, картелизйрам, 
3. л. мн. картелизирају, прил. сад. картелизира
јући 14.5.1.1.(3». 

картер, -а м, инстр. -ом, мн. юiртери, картё

ра 14.1.1.Ь.С. 

картёч, -еча м, инстр. -ечом, мн. картечи, кар

теча 14.1.1.Ь.с. 

картйнг, -а м, мн. юiртйнзи, картйнга, кар

тйнзима 11.2.1.(2); 14.1.1.d. 
картирати, картйрам, 3. л. мн. картирају, 

прил. сад. картирајући 14.5.1.1.(3). 

касина 

картончиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кар

тончићи, картончйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
картотека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

картотёчнй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

картриu, -а м (не кертриu), мн. картриџи, 

картрйџа 3.4.1.; 14.1.1.С. 
Картум, -ума м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Карузо (итал. Caruso), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
карусел, -а м, мн. карусели, карусёла 

14.1.1.С. 

каруце, каруца ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

карфиол, -6ла м, мн. карфи6ли, карфи6ла 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
кас, -а м, лок. касу, мн. касови, кас6ва 

14.1.1.С. 

каса и каса, -ё ж, ген. мн. каса 14.1.2.1.Ь. 

касабица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

касапнн, -а м, мн. касапи, касапа = касап, -а 
м, мн. касапи, касапа 14.1.1.С. 

касапити, -йм, прил. сад. касапёћи, прид. трп. 

касапљен, касапљена, касапљено 14.5.1.1.(4). 
касапскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
касйрна (не касарница) и касарна, -ё ж, ген. 

мн. -нй 14.1.2.1.Ь. 

касарница не него касарна (в.) 

касiрнскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
касати, -ам, прил. сад. касајући 14.5.1.1.(3). 
касација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.l.Ь. 
касацнонй = касацйјскй, -а, -6, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
касацйјскй = касационй (в.) 
касiiч, -ача м, инстр. касачем (не -ом), мн. ка

сачи, касача 14.1.1.Ь.с. 

касiiчкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

касета (не казета), -ё ж, ген. мн. касета 

14.1.2.1.Ь. 

касетОфон (не казетОфон), -6на м, мн. касе

тоф6ни, касетоф6на 14.1.1.С. 

касина, -ё ж, ген. мн. касине, касина, (заст. вр

ста некадашњег грађанског клуба) 14.1.2.1. 
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Касиош\ја 

Касиош!ја, -ё ж 1.2.1.1.a.g.; 5.2.3.; 5.1.6.; 
14.1.2.1. 

касиопијум, -а м, иистр. касиопијумом (и ка

сиопйј, -ија м, инстр. касйбпијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
касиопијумов = касиопијев, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
касйр, -ира м, ВОК. касиру, инстр. -иром, мн. 

касири, касира 14.1.1.а. 

касирка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
касюiдёр, -ера м, ВОК. каскадёру, инстр. -ером, 

мн. каскадери, каскадера 14.1.1.а. 

каснй, -а, -о, одр. касни, -а, -о, ген. мн. -их, 

КОМП. юicнији (не юiшњи), најкаснији 4.2.а.; 

14.3.3. 
каснилац (не касниоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. касниоци, каснилаца, 

касниоцима 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
касниоц не него каснилац (В.) 

каснити, -им, импф. кашњах, прип. сад. ка

снёћи и каснити, касним, импф. кашњах, прип. 

сад. каснёћи 14.5.1.1.(4). 
касно, прип., комп. каснијё (не кашње), нај

каснијё 14.6. 
каснобарокнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
касом, прип. 

каспйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Каспйјско море, Юiспијског(а) мора с 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
каста, -ё ж, ген. мн. касти 14.1.2.1.Ь. 

Кастав, Каства м 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Каставац, -вца м, инстр. -авцем, мн. Ка-

ставци, Юicтiiвiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

Каставка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
KВcTaBCKii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кастањете, кастањета ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

кастел = каштел (В.) 
кастелiн не него каштелiн (В.) 

Кастијон (фр. Castillon), -она м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.Ь.; 14.1.1. 
КаСТЙЈ1ија, -ијё ж, дат. Кастйлији 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
кастiiлскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
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Катал6нац 

КастИљоне (итап. Castiglione), -еа м 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

кастйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кастнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према каста) 

4.2.а.; 14.3. 
Кастор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

Касторов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кастр8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кВстрационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кастрацйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Кастриот, -а м, мн. Кастриоти, Кастриота 

1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1.с. 
Кастриотиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Кастриотићи, Кастриотића 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
5.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 

кастрйрати, юiстрирам, 3 п. мн. кастрирају, 
прип. сад. кастрирајући 14.5.1.1.(3). 

кастрист(а), -ё м, мн. кастристи, кастриста, 

кастристима 14.1.1.е. 

катаклИзма, -ё ж, ген. мн. катаклизама 

14.1.2.1.Ь. 

катакомба, -ё ж, ген. мн. катакомби 

14.1.2.1.Ь. 

каталекса, -ё ж, ген. мн. каталекса 

14.1.2.1.Ь. 

каталектичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

каталепсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
каталептичан, -чна, -чно, одр. каталептич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
катализатор, -а м, инстр. -ом, мн. катализа

тори, катализатора 14.1.1.Ь.с. 

каталИтИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

каталог, -а м, мн. катwЈОЗИ, каталога, ката

лозима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
каталогисати, -ишём, прип. сад. каталоги

шући 14.5.1.1.(2). 
Катал6нац, -нца м, инстр. -бнцем, мн. Ката

лонци, Каталонаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 



Каталонија 

Каталонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Каталонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
каталонскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

катанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), мн. 

юiтанци, юiтанаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Катанга, -ё ж, дат. -ги (не -зи) 1.2.1.1.h.; 

1l.3.2.е.; 14.1.2.1. 
катанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-ија (скуп KaTiiнa) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Катанија (итал. Catania), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Катанцаро (итал. Catanzaro), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
катанчина, -ё ж, ген. мн. капiнчина, (аугм. од 

катанац) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
катанчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ка

пiнчићи, катанчићii, (дем. од катанац) 3.1.3.; 
14.1.1.b.c. 

катiнчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, бот. 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
катаплiiзма, -ё ж, ген. мн. катаплазми 

14.1.2.1.Ь. 

катапулт, -а м, мн. катапулти, катапулта 

14.1.1.c.d. 
катйр, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. ка

тари, катара и кiПйр, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. 

катари, катара 14.1.1.Ь.с. 

катаракт, -а м, мн. катаракти, катаракта 

14.1.1.с. 

катаракта, -ё ж, ген. мн. катаракти 

14.1.2.1.Ь. 

катарза, -ё ж, ген. мн. катарзи 14.1.2.1.Ь. 

катарiiнчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, 

бот. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
катйрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1.b. 
катартичан (не катарзичан), -ч на, -чно, 

одр. катартични, -а, -о, ген. мн. -их, (према ка

тарза) 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
катiрчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

од катйрка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
катастар, -тра м, инстр. -ом, мн. катастри, 

катастара 6.2.1.; 14.1.1.b.c. 
катастарскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

катехизис 

катастрОфа, -ё ж, ген. мн. катастрофа 

14.1.2.1.Ь. 

кirастрофалан и катастрофалан, -лна, 

-лно, одр. катастрофални и катастрОфални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кirастрофално, прил. 14.6. 
катафалк, -а м, мн. катафалци, катафалка, 

катафалцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.d. 
капут = кепут (В.) 
категоризовати, категоризујём, прил. сад. 

категоризујући и категорисати, -ишём, прил. 

сад. категоришући 14.5.1.1.(2) (и категоризи
рати, категоризирам, 3. л. мн. категоризирају, 
прил. сад. категоризирајући 14.5.1.1.(3». 

категорија (не категорија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кirегоријалан, -лна, -лно, одр. категоријал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
категорнјскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
категорисати = категоризовати (В.) 
категоричан, -чна, -чно, одр. категорични, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.2. 
категоричкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
категоричност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
катедарскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
катедра, -ё ж, ген. мн. катедри и р. катедара 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

катедрала, -ё ж, ген. мн. катедрала 

14.1.2.1.Ь. 

кirедрiЛНii, -а, -о, ген. мн. -их 14.3.2.; 4.2.а. 
катекизам = катехilзам (В.) 
катекизација = катехизација (В.) 

катекумен = катихумен (В.) 
катета, -ё ж, ген. мн. катета 14.1.2.1.b. 
катетер, -а м, инстр. -ом, мн. катетери, ка-

тетёра 14.1.1.Ь.с. 

катехеза и катихеза, -ё ж, ген. мн. -еза 

14.1.2.1.Ь. 

катехета = катихета (В.) 
катехётскн = катихётскii (В.) 
катехизација = катихизација (В.) 
катехюам = катекilзам, -зма м, мн. -зми, 

-зама 6.1.3.; 14.1.1.с. 
катехilзис = катихilзис (В.) 

439 



катехумеи 

катехумеи = катихумеи (в.) 

кiiтиiiи (не кiiтјои), -а, ми. катиони, катиона 

и катиiiи, -она м, ми. катиони, катиона 5.2.3.; 
14.1.1.С. 

катихета = катехета, -е ж, геи. ми. -ета 
14.1.2.1.Ь. 

катихетскii = KaTexeTcKii, -а, -о, геи. ми. -их 
4.2.а.; 14.3. 

катихизација = катекизација = катехи
зација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, -иј а 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
катихизис = катехИзис, -а м, ми. -зиси, -зи

са 14.1.1.С. 

катихумеи = катекумеи = катехумен, -а м, 
ми. -мени, -мена 14.1.1.С. 

Кiiтица, -е ж, вок. -е, иистр. -ом, 14.1.2.1. 
Кiiтиции не него Кiiтичин (в.) 

Кiiтичии (не Кiiтиции), -а, -о, геи. ми. -их, 

(према Кiiтица) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
кiiтјiiи не него кiiтиiiи и катиiiи (в.) 

ю\ткад(а), прип. 6.5.1.; 8.1.2.1.; 14.6. 
каткадаШЊii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кiiтовичкii војводство, Катовичког војвод-

ства м 1.2.1.1.ћ.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
кат6да, -е ж, геи. ми. катода 14.1.2.1.Ь. 

катiiдиii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
католизирати, католизирам,3. n. ми. като-

лизй:рају, прип. сад. католизй:рајући 14.5.1.1.(3). 
католик и католик, -а м, вок. -личе, МИ. 

-лици, -лика, -лицима 1I.1.I.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

кiiтоликиња (уоб. кiiтолкиња), -е ж, геи. ми. 

католикиња, (Клајн 2009: "кашолuкuња, не ка
шолкuња") 14.1.2.1.Ь. 

католицизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
католичанство, -а с 14.1.3. 
католичити и католичити, -им, прип. сад. 

-чећи 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
юiтоличкii и католичкii, -а, -о, геи. ми. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
католиштво и католиштво, -а с 14.1.3. 
кiiтолкиња = кiiтоликиња (в.) 

катраи, -а м 14.1.1. 
катранисати, -ишем, прип. сад. катранишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
катраиuија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
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каурски 

катреи, -ена м, ми. катрени, катрена, (стро

фа од четири стиха) 14.1.1.С. 

катуи, -уна м, ми. катуни, катуна 14.1.1.С. 

Катуискi иахија, Катунске нахије ж 

1.2.1.1.ћ.; 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
катуискii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
катшто не него кадшто (в.) 

каliиперка, -е ж, дат. -ци И -ки, геи. ми. -ки 

11.2.1.(1). и 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
каliиперство,-а с, ми. каћиперства, каћи

перстiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
каliуи, -уна м, ми. каћуни, каћуна и кiliуи, 

-а м, МИ. каћуни, каћуна 14.1.1.с. 

каliуиак, -н ка М, МИ. каћунци, юiћунака, ка

ћунцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
каliуиити се, каћуним се, импф. каћуњах се, 

прип. сад. каћунећи се, (гиздати се) 14.5.1.1.(4). 
Каliуша, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

каliуша, -е ж, геи. МИ. каћуша, (оружје) 

14.1.2.1.Ь. 

каубој (еигл. cowboy), -а М, вок. -у, иистр. -ем (не 
-ом), МИ. каубоји, каубоја 15.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

каубојскii и каубојскii, -а, -о, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
кауза, -е ж, геи. МИ. кауза 14.1.2.1.Ь. 

кауЗiлаи, -лна, -лно, одр. каузални, -а, -о, 

геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
каузалИтет, -ета М, МИ. каузалитети, кауза

литета 14.1.1.С. 

каузалиост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
каузатiiваи, -вна, -вно, одр. каузативни, -а, 

-о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
каук, -а М, МИ. кауци, каука, кауцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
каукавац, -авца М, иистр. -авцем (не -ом), МИ. 

каукавци, каукаваца (галеб каукавац) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.С. 

каукати, кауЧёМ, прип. сад. каучући, прид. 

рад. каучио, -ла, -ло 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
каукиути, каукнём 14.5.1.1.(1). 
ка-уид-ка, прид. иидкn. 

каур(ии) = Ijаур(ии) (в.) 
кауркиња = каурка = Ijауркиња (в.) 

каурка = кауркиња (в.) 
каурски = Ijаурски (в.) 

каурскй = Ijаурскй (в.) 



кiyрче 

кiyрче = ђаурче (В.) 

каурити, -йм, прип. сад. каурёћи 14.5.1.1.(4). 
каурлук, -а м, мн. каурлуци, каурлука, ка-

урлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
каурма (не кавурма), -ё ж, ген. мн. каурмй 

14.1.2.1.Ь. 

каустика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. каустйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
каустичан, -чна, -чно, одр. юiустичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кауција и кауција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кiyч, -а, мн. каучи, кауча и каучеви, кау

чёва 14.1.1.с. 

каучук, -а м 14.1.1. 
каучуковац, -овца М, инстр. -овцем (не -ом), 

мн. каучуковци, каучуковаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
кафа = покр. кава (не кахва), -ё ж, ген. мн. 

юiфа 14.1.2.1.Ь. 

кафана (покр. кавана, не кахвана), -ё ж, ген. 

мн. кафана 14.1.2.1.Ь. 

кафаница и кафаница (покр. каваница и 

каваница), -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. кафанйца и 

кафаннца 14.1.2.1.Ь. 

кафански (покр. кавански), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а; 14.3. 
кафанчина, -ё ж, ген. мн. кафанчйна 

14.1.2.1.Ь. 

кафё, -еа М, мн. кафеи, кафеа 5.1.6.; 14.1.1.с. 
кафез не него кавез (В.) 

кафеин, -нна м 14.1.1. 
кафё-куварица, кафё-куварицё ж, ВОК. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

кафени (покр. кавени), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.З. 

кафенисати (покр. кавенисати), -ишём, 

прип. сад. кафенишући 14.5.1.1.(2). 
кафеuија (покр. кавеuија, не кахвеuија), -ё 

м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. -иј ом, мн. -ије, -йја 

3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кафеuијин (покр. кавеuијин, не кахвеuи

јин), -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
кафеuйјка (покр. кавеuйјка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй З.4.З.; 5.1.4.; 1l.З.2.i.; 14.1.2.1.Ь 
кафеuијски (покр. кавеuијски), -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

качкаваљ 

кафеuиница (покр.кавеuИница), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кафиli, -нћа м, инстр. -нћем (не -ом), мн. ка

фнћи, кафнћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кафица (покр. кавица), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. кафйца 14.1.2.1.Ь. 

кафтан, -а м, мн. кафтани, кафтана 14.1.1.с. 

кахар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. кахари, ка

хара 14.1.1.Ь.с. 

кВхаран, -рна, -рно, одр. кахарнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кахарли = карли, прид. индкn. 
кахва не него кафа и кава (В.) 

кахексија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

кахектичан, -ч на, -чно, одр. кахектичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кахриман, -ана М, мн. кахримани, кахрима

на 14.1.1.с. 

кацига, -ё ж, дат. -ги (не -зи), кацйга 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

качак, -а М, мн. качаци, качака, качацима 

3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
качамак, -а, мн. качамаци, качамака, кача

мацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Качаник, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
качанйчки, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Качаничка клисура, Качанйчкё клисурё ж 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
качар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

качари, качара 14.1.1.а. 

качiiрев = каЧiiров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
качiiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

качачки, -а, -о, ген. мн. -йх, (према качак) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
качити, -йм, прип. сад. качёћи 14.5.1.1.(4). 
Качиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. Ка

чићи, Качйћа 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Качиli-Мiioшиliев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а 

качица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (дем. од 

каца) З.1.З.; 14.l.2.l.b. 
качкавiљ, -аља м, инстр. -аљем (не -ом), мн. 

качкаваљи, качкаваља 14.1.1.Ь.с. 

441 



качкати 

качкати, -ам, прил. сад. качкајући 

14.5.1.1.(3). 
качкёт, -ета М, МН. качкети, качкета 

14.1.1.с. 

качнii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према каца) 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

каша, -ё ж, ген. мн. каша 14.1.2.1.Ь. 

кашагија = чешагија (В.) 

кашаљ, -шља М, инстр. -ем (не -ом), МН. ка

шљеви, кашљёва 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Кашанин, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
кашика, -ё ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. кашй

ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кашикар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

ген. МН. -ара 14.1.1.а. 

кашilкара, -ё ж, ген. мн. кашикара 

14.1.2.1.Ь. 

кашикица не него кашичица (В.) 

кiiшица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

кашичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кашичари, кашичара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
кашilчара, -ё ж, ген. мн. кашичара 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

кашilчарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кашичица (не кашикица), -ё ж, ген. мн. юi

шичйца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кашичнii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према каши

ка) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кашљав, -а, -о, одр. кашљавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кашљати, -ём, прил. сад. юiшљући 

14.5.1.1.(1). 
кашљив, -а, -о, одр. кашљивй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кашљуцав, -а, -о, одр. кашљуцавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
каwљуцати, -ам, прил. сад. кашљуцајући 

14.5.1.1.(3). 
кашљуцнути, кашљуцнём 14.5.1.1.(1). 
Кашмiiр, -ира М, и нстр. -иром 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

кашмiiр, -ира М, инстр. -иром, (тканина) 

14.1.1.Ь. 

Ю\ШМiiРСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

442 

квалитётно 

Кашо (итал. Cascio), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
каштел = кастел, -а м, ген. мн. каштёла = 

кастёла 14.1.1.с. 

каштелан (не кастелан), -ана М, мн. каште

лани, каштелана 14.1.1.с. 

Каштелан, -ана м, през. 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
каштига, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. ка

штйга 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

каштиговати, -ујём, прил. сад. юiштигују

ћи 14.5.1.1.(2). 
кашто не него кадшто (В.) 

кв., скр. квалификован, (Клајн 2009: "КВ 
(= квалификовани) и ВКВ (= висококвалифи
ковани): пошто се великим словима у скраће

ницама бележе само почетна слова речи, ис

правније би било кв. и вкв.") 13.3.2. 
квадрант, -а М, мн. квадранти, квадранта 

6.3.; 14.1.1.с. 
квадрат, -ата М, МН. квадрати, квадрата 

14.1.1.с. 

квадратиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. ква

дратићи, квадратића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
квадрilјёнијум, -а М, инстр. квадријёнију

мом, мн. квадријёнијуми, квадријёнијума (и 

квадрilјёНiiј, -ија М, инстр. квадријёнијем, мн. 

квадријёнији, квадријёнйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
квадрирати, квадрйрам, 3. л. мн. квадрира

ју, прил. сад. квадрирајући 14.5.1.1.(3). 
KBiдpoc (порт. Quadros), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
квази-, лат. префиксоид или као први део 

полусложеница са значењем: као, (Клајн 2009: 
"квазu- састављено: квазuумешносш, квазuна

учан, квазuроgољубље итд."). 

КвазимоДо (итал. Quasimodo), -а М 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

квака, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. квака 

1l.3.2.h.; 14.l.2.l.Ь. 
квалитатiiван, -вна, -вно, одр. квалитатйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
квалilтёт, -ета М, МН. квалитети, квалите

та 14.1.1.с. 

квалитётан и квалilтётан, -тна, -тно, одр. 

квалитётнй и квалитётнй, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
квалитётно и квалilтёТНО, прил. 14.6. 



квалификатйв 

квалификатйв, -а м, мн. квалификативи, 

квалификатива и квалификатйв, -ива м, мн. 

квалификативи, квалификатива 14.1.1.с. 

квалификативан, -вна, -вно, одр. квалифи

кативни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кваЛИфИКiТОР, -а М, инстр. -ом, мн. квали

фикатори, квалификатора 14.1.1.Ь.С. 

квалнфикација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
квалификацйјскй = квалификационй (В.) 
квалификационй = квалификацйјскй, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
квалификован и квалификован, -а, -о, одр. 

квалификовани и квалификовани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
квалификованост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
квалификовати, -кујём, прил. сад. -кујући 

14.5.1.1.(2). 
квант, -а М, мн. кванти, квјјнта 14.1.1.С. 

квантiiшкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
квантитатйван, -вна, -вно, одр. квантита-

тивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
KBaHTitтёT, -ета М, мн. квантитети, кванти

тета 14.1.1.С. 

квантовати, -тујём, прил. сад. квантујући 

14.5.1.1.(2). 
Квантунг = Гуангдунг (кин. Guangdong), -а 

м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
квар, -а м, инстр. -ом, мн. кварови, кварова 

14.1.1.Ь.С. 

квЈрат, -рта М, мн. кварти, кварата 6.2.1.; 
14.l.l.c. 

кварила ц (не квариоц), -иоца м, вок. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. квариоци, кварилаца, 

квариоцима 7.2.2.; ll.l.l.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
квариоц не него кварила ц (В.) 

кварити, квiiрим, прил. сад. квiiрёћи 

14.5.1.1.(4). 
кварљив, -а, -о, ОДР. кварљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кварљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Кварнёрскй залив, Кварнёрског залива м 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
кварност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

квијетitзам 

квЈрт, -а м, мн. квартови, квартова 14.1.1.С. 

квартАр, -ара м, инстр. -аром, мн. квартари, 

квартара 14.1.1.Ь.С. 

квартйр, -ира м, инстр. -иром (не -ом), мн. 

квартири, квартира 14.1.1.Ь.С. 

квартйрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
квJiртбвнй и квJipтовскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
квЈрц, -а м 14.1.1. 
квipц-лiiмпа, кварц-лiiмпё ж, ген. мн. кварц

-лiiмпи 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

кварцовати (се), -цујём (се), прил. сад. квар

цујући (се) 14.5.1.1.(2). 
квасан, -сна, -сно, ОДР. квасни, -а, -о, ген. мн. 

-их, (наквашен) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
квасан, -сна, -сно, ОДР. квiicни, -а, -о, ген. 

мн. -их, (који се прави с квасцем) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

квасати, -ам, прил. сад. квасајући, (расти, о 

тесту) 14.5.1.1.(3). 
квасац, -сца м, инстр. квасцем 6.2.1.; 

14.1.1.Ь. 

квасити, -им, импф. квашах, прил. сад. ква

сёћи, прид. трп. квашен 14.5.1.1.(4). 
кватрочентист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис-

тима 14.1.1.е. 

кватроченто, -а м 5.2.2.а.; 14.1.1.с. 

квачило, -а с, ген. мн. квачила 14.1.3. 
квJiчити, -им, прил. сад. квачёћи 14.5.1.1.(4). 
квачица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Квебек = Квйбек (енгл. Quebec), -а м 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Квеијанг = Гуеијанг (кин. Guiyang), -а м 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
квек, -а М, мн. квекови, квекова 14.1.1.С. 

квекер и квекер, -а М, инстр. -ом, мн. -кери, 

квёкёра 14.1.1.Ь.с. 

квекерскй и квекерскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Кверфурт (нем. Querfurt), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
квестионiiр, -ара м, инстр. -аром, мн. квести-

онари, квестионара 5.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
квечати, -им, прил. сад. квечёћи 14.5.1.1.(4). 
Квйбек = Квебек (В.) 
квијетitзам, -зма м 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. 
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квијетист(а) 

квијетист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
квијетистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
квинквенијум, -а м, ннстр. квинквенијумом, 

мн. квинквенијуми, квинквенијума (и квин

квеннј, -иј а м, ннстр. квинквенијем, мн. квин

квенији, квинквенйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
Квинсленд (енгл. Queensland), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
квИслинг, -а м, мн. квислинзи, квислйнга, 

квислинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
квислинговац и квiicлинговац, -овца м, 

вок. -овче, инстр. -овцем (не -ом), мн. -овци, -ова

ца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
квiicЛИНШКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
квИт, прид. индкл. 

квитирати, квитйрам, 3. л. мн. квитирају, 
прил. сад. квитирајући 14.5.1.1.(3). 

квичати, -йм, прил. сад. квичећи 

14.5.1.1.(4). 
квота, -е Ж, ген. мн. квбта 14.1.2.1.Ь. 

квотирати, кв<'rrйрам, 3. л. мн. квотирају, 
прил. сад. квотирајући 14.5.1.1.(3). 

квоц, узв. 

квоцав, -а, -о, одр. квl'щавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
квоцати, -ам, прил. сад. квёщајући 14.5.1.1.(3) 

и квоцати, квочем, прил. сад. квочући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
квочка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. квочака 6.2.2.Ь.; 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

квјЈга, -е Ж, дат. -ги, ген. мн. кврга 1I.3.2.Ь. и 

11.1.2.(1); 14.1.2.1.Ь. 
квјЈгавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
квргица = квржица (в.) 
квржица = квргица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 11.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

квржичав, -а, -о, одр. квржичавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а; 11.1.2.а.; 14.3. 
квржичаст, -а, -о, одр. квржичастй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 11.1.2.а.; 14.3. 
квРжичнii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

1I.I.2.а.; 14.3. 
кврка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. кврка 11.3.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 
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келнерицин 

кврц, узв. 

кврцати, -ам, прил. сад. кврцајући 14.5.1.1.(3). 
кврцкати, -ам, прил. сад. кврцкајући 

14.5.1.1.(3). 
кврцнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
кврчати, -йм, прил. сад. кврчећи, (зврјати, 

фрктати) 14.5.1.1.(4). 
кврчити, -йм, прил. сад. кврчећи, (кривити) 

14.5.1.1.(4). 
квц. и квс., сКр. кИловiт-чic и кИловiт

-сат (међунар. сКр. kWh) 12.2.1.а.; \3.3.1.Ь. 
кг, сКр. кйлограм, (Клајн 2009: "КI или kg 

(без тачке) не Klp.") \3.2.1.Ь. 
КГБ, /ка-ге-бе/, -а и Ка-П-Бе, Ка-ГS-Бёа 

м, сКр. за рус. Комитет госудщ,ственной Без
опасности \3.5.1.; \3.5.2. 

ке, кёа м, мн. кеови, кеова, (билијарски штап) 

5.2.2.а.; 14.1.1.С. 

Кеведо и Виљегас (шп. Quevedo у Villegas), 
Кеведо и Виљегаса м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

кевтати, кёвћем, прил. сад. кёвчући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
кедар, -дра м, инстр. -ом, мн. кедри, кёдара 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
кедер, -а м, инстр. -ом, мн. кедери, кедера 

14.1.1.Ь.С. 

кедров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кедровина, -е Ж 14.1.2.1. 
кезити, -йм, импф. кёжах, прил. сад. кёзе

ћи, прид. трп. (ис)кёжен и кезити, кезйм, импф. 

кежах, прил. сад. кезећи, прид. трп. (ис)кежен 

14.5.1.1.(4). 
кёј, кеја м, ннстр. -ом, лок. кеју, мн. кејеви и 

кејови, кејова 9.1.1.; 14.1.1.С.Ь. 
Кејп Канаверiл (енгл. Саре Canaveral), Кејп 

Канаверала м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Кејт (енгл. Kate), Ж индкл. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 
келераба (не колераба), -е ж, ген. мн. келе

раба 14.1.2.1.b. 
Келн (нем. Коlп), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
келнер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. кёлнери, 

кёлнера 14.1.1.а. 

келнернсатн, -ишем, прнл. сад. келнеришу-

ћи 14.5.1.1.(2). 
келнерица = келнёрка (в.) 
келнерицнн не него келнернчин (в.) 



келнеричин 

келнеричин (не келнерицин), -а, -о, ген. мн. 

-их, (према келиерица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
келнерка, -е ж, дат. -ки (не-ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. = келнерица, -е ж, ВОК. -е, 

инетр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

Келт, -а м, мн. Кёлти, Келта 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

келтски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Келчеи (мађ. KOlcsei), -ија м, инетр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кељ, кеља м, инетр. кељом, мн. кељови, кељо

ва 9.1.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Кељменди (алб. Kelmendi), -ија м, инетр. 

-ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Кембриџ (енгл. Cambridge), Кёмбриџа м 
1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кембрички, -а, -о, ген. мн. кёмбричких, (пре

ма Кембриџ) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1. 
кенгур, -а м, инетр. -ом, мн. кёнгури, кёнгу

ра 14.1.1.Ь.С. 

Кенет (енгл. Kenneth), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

кенозоик, -а м 5.2.2.; 14.1.1. 
кенозојски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кентал (порт. Quenta1), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
кентаур, -а м, инетр. -ом, мн. кенпiури, кен

таура 14.1.1.Ь.С. 

кентаурски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кентербери (енгл. Canterbury), -ија м, инетр. 

-иј ем (не -ом) 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кентерберијски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

кењац, кењца м, вок. кењче, инетр. кењцем 

(не -ом), мн. кењци, кењаца, (магарац) 6.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

кењача, -е ж, ген. мн. кёњача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кењкав, -а, -о, одр. кёњкави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кењкавост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кењкати, -ам, прил. сад. кёњкајући 

14.5.1.1.(3). 
кењчев, -а, -о, ген. мн. кењчевих, (према ке

њац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кењчина, -е ж, ген. мн. кёњчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кесер 

Кеопс, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кепец, -а м, ВОК. -ече, инетр. -ецом, мн. кепе

ци, кёпеца l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

кепечев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

кепеч(и)ји, -а, -е, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Кептаун (енгл. Capetown), -а м 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кер, -а м, вок. -у, инетр. -ом, мн. кёрови, кё-

рова 14.1.1.а. 

кера, -е ж, ген. мн. кера 14.1.2.1.Ь. 

керамика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
керамичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инетр. -ом И -ем, 

мн. керамичари, керамичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
керамичiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
керамичiiрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
керамички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Кербер, -а м, ВОК. -у, инетр. -ом, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1.а.Ь. 

кербер, -а м, ВОК. -у, инетр. -ом, мн. кёрбери, 

кёрбера, (строг чувар) 14.1.1.а. 

керберски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
керебечити се, -им се, прил. сад. керебече

ћи се и керебечити се, керебечим се, прил. сад. 

керебечећи се 14.5.1.1.(4). 
кереJiи, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Керим = Ћерим (в.) 

Керол = Карол (в.) 
кертриџ не него картриџ (в.) 

керубин, -ина м, ВОК. кёрубине, мн. керубини, 

керубина 14.1.1.а.С. 

Керубitни (итал. Cherubini), -ија м, инетр. 
-ијем (не -ом) 1.2.1.1.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Керч, -а м, инетр. -ом 1.2.1.1.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

керче, керчета с, зб. кёрчiiд, кёрчiiди 14.1.3.С. 

кеса (не ћеса), -е ж, ген. мн. кёса 15.1.1.а. 

кесiiрош, -а м, ВОК. -у, инетр. -ом И -ем, мн. 

кесароши, кесароша 14.1.1.а.Ь. 

кесега, -е ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. кёсега 

1l.3.2.i.; 14.l.2.1.Ь. 
кесер, -а м, инетр. -ом, мн. кесери, кёсера, 

(тур. алатка за тесање) 14.1.1.Ь.С. 
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к~сеJ,lија 

к~сеJ,lија (не li~сеJ,lија), -е м, дат. -ији, вок. 

-ијо, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја, (онај који сече; 

јунак) 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
K~CTeH, -ена м, ми. кёстёни, кёстёна 

14.1.1.С. 

кестенар, -ара м, вок. кёстенару и кёстена

ре, иистр. -аром и -арем, ми. кестенари, кесте

нара 14.1.1.а. 

к~стеиаст, -а, -о, одр. кёстенастй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кестениli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ке

стенићи, кестенйћа и кестеиiili, -ића м, иистр. 

-ићем (не -ом), ми. кестенићи, кестенића 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

кестеичиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ке

стенчићи, кестенчйћа и кестеичiili, -ића м, ии

стр. -ићем (не -ом), ми. кестенчићи, кестенчића 

3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
кестеНJ,lија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
K~CTeњaB, -а, -о, одр. кёстењавй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кестењар, -ара м, вок. кёстењару и кёсте

њаре, иистр. -аром и -арем, ми. кестењари, ке

стењара 14.1.1.а. 

кестењарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кестењарСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кестењаст, -а, -о, одр. кёстењастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кетен не него liетеи (в.) 

кетгут (енгл. catgut), -а м, мн. кетгути, кёт
гута, (хируршки конац) 14.1.1.с. 

Кетлии (енгл. Cath1een), ж индкл. 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь. 

Кетрии (еигл. Catherine), ж индкл. 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь. 

Кетрииии, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кефало, -а с, геи. ми. кёфала 14.1.3. 
кефiiр, -а м, инстр. -ом, мн. кёфйри, кёфйра 

14.l.1.b.c. 
кефтати, кёфћем, прнл. сад. кёфћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
кец, узв. 

кец, кеца м, инстр. кецом, мн. кечеви, кечёва 

11.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь.С. 

кецеља, -ё ж, геи. ми. кёцёља 14.1.2.1.Ь. 
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кitзлар-ага 

кецељача, -ё ж, геи. ми. кецељача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

Кецич (итал. Kezich), -а м, инстр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кече, -ета с 14.1.3. 
кечига, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. кёчйга 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
К~чкемет (мађ. Kecskemet), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кеш, -а м, инстр. -ом 14.1.1.Ь. 

кеша = кешо, -ё м, дат. кеши, ак. кешу, ВОК. 

кешо, иистр. кешом и кешо, -а м, дат. кешу, ВОК. 

кешо, иистр. кешом 14.1.1.g. 
кешо = кеша (в.) 
кибериетика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
кибериетичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МП. кибернетичари, кибернетичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

кибериетичкii, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кибiщер, -ера м, кйбицёру, иистр. -ером, ми. 

кибицери, кибицера 14.1.1.а. 

кибицовати, -цујём, ПРИЛ. сад. кибицују

ћи 14.5.1.1.(2) (и кибицирати, кибицйрам, 

3. л. МН. кибицирају, ПРИЛ. сад. кибицирајући 
14.5.1.1.(3». 

кибла, -ё ж, геи. ми. кибла и киблй 

14.1.2.1.Ь. 

кнви, -ија м, инстр. -иј ем (не -ом), ми. кйвији, 

кйвйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
кивиост, -ости ж, ипстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кilдати, -ам, ПРИЛ. сад. кйдајуliи 14.5.1.1.(3). 
кНдисати, -ишём, ПРИЛ. сад. кИдишући 

14.5.1.1.(2). 
кидиапер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, МН. кидна

пери, киднапёра 14.1.1.а. 

кiщнаповатн, -пујём, ПРНn. сад. киднапују

ћи 14.5.1.1.(2). 
Кilдрич, -а м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.I.а.; 

14.1.1.Ь.; 

Кiiђи (итал. Chigi), -иј а м, инстр. -иј ем (не -ом) 
1.2.1.1ј.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кизлар-ага (-ira), кизлар-агё м, дат. -ги (не 
-зи), МН. кизлар-аге, кизлар-iiга 11.3.2ј.; 12.2.3.; 
14.1.1.а. 



к:ијавица 

к:ијавица и к:ијавица (и р. иеоб. к:ихави

ца и к:iixавица), -ё ж, геи. ми. -ица 5.1.5.; 4.3.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

к:ијавичав и к:ијавичав, -а, -о, одр. кијавича

ви и кијавичави, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

к:ијамет, -а м, ми. кијамети, кијамёта 5.1.5.; 
14.1.1.С. 

к:itјати, кијам, 3. n. ми. кијају, прип. сад. кија

јући 5.1.5.; 4.3.3.; 14.5.1.1.(3) (и к:itхати, кишем, 
3. n. ми. кишу, прип. сад. кишући 5.1.5.; 4.3.3.; 
14.5.1.1.(2)). 

к:ијафет, -а м, ми. кијафети, кијафёта 5.1.5.; 
14.1.1.С. 

к:ијача, -ё ж, геи. ми. кијача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Кијев, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Кијевљанин, -а м, ми. Кијевљани, Кијевља

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Кијевљанк:а, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
к:ијеВСК:ii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кијевск:и листиliи (листitliи), Кијевских 

листићii (листићii) м 1.2.1.1.i.; 1.2.2.1.; 14.1.1.С. 
к:ик:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. кика 

1I.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
к:ик:-бок:с, кик-бокса м 8.1.3.2.2.; 14.1.1.С. 
к:ик:-бок:сер, кик-боксера м, ВОК. -у, иистр. 

-ом, ми. кик-боксери, кик-боксёра 8.1.3.2.2.; 
14.1.1.а. 

КиК:iiнда, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
к:ик:iiндск:ii, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кик:itнђанин, -а м, ми. Кикинђани, Кикин-

ђана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.С. 
Кик:itнђанк:а, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. Кикин

ђанкй 1.2.1.l.d.; З.3.2.а.; 1l.З.2.f.; 14.l.2.l.b. 
к:ик:ирик:и, -ија м, иистр. -ијем (не -ом), ми. ки-

кирикији, геи. ми. кикирикија 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
Кик:л8ди, -ада м ми. 1.2.1.1.; 14.1.1.С. 
Кiiк:лоп, -а м 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
к:iiк:лоп, -а м, ми. киклопи, киклопа, (див) 

14.1.1.С. 

к:ик:лопск:ii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кик:о (итаn. СЫссо, не Чик:о), -а м 1.2.1.1.т.; 

15.l.l.b.; 14.1.1. 
к:iiк:OT, -а м, ми. кикбти, кикота = хИхбт, -а м, 

ми. хихоти, хихота 14.1.1.С. 

к:Илометар 

к:ик:отати, кикоћём, прип. сад. кикоћући = 

хихотати, хихоћём, прип. сад. хихоћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
к:ик:с, -а, ми. киксеви, киксёва 14.1.1.С. 

к:ик:сitрати, киксйрам, 3. n. ми. киксирају, 

прип. сад. киксирајући 14.5.1.1.(3). 
Кил (ием. Кјеl), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
к:Ила, -ё ж, геи. ми. кИла (боље к:Ило (в.)) 

14.l.2.l.Ь. 

к:Илав, -а, -о, одр. килави, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
к:Илавац, -авца м, ВОК. -авче, иистр. -авцем (не 

-ом), ми. килавци, килаваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 
14.1.1.а.Ь. 

к:Илавити, -йм, импф. кИлављах, прип. сад. 

килавёћи и к:илавити, килавйм, импф. кила

вљах, прип. сад. килавёћи 14.5.1.1.(4). 
к:ИлаВiiСТ, -ости ж, ИИСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
к:Илит, -а м, ми. килити, кИлйта 14.1.1.С. 

к:ило-, као први део сложенице означава хи

љаду пута већа јединицу од оне уз коју стоји. 

к:Ило, -а с, геи. ми. кИла 14.1.3. 
к:илоампёр, -ера м, ИИСТр. -ером, ми. кило

ампери, килоампера 14.1.1.Ь.С. 

к:Илобајт, -а м, ми. килобајти, килобајта 

14.1.1.С. 

к:Илобар, -а м, ИИСТр. -ом, ми. кИлобари, ки

лобара 14.1.1.Ь.С. 

к:Иловат-час, киловат-часа м, ми. киловат

-часови, киловат-часова = к:Иловат-сiт, ки

ловат-сата м, ми. киловат-сати, киловат-сатй 

12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

к:Иловiт-сат = кИловiт-час (в.) 

к:Иловолт, -а м, ми. киловолти, киловолта 

14.1.1.С. 

к:Иловолт-ампёр, киловолт-ампера м, ИИСТр. 

-ампером, ми. киловолт-ампери, киловолт-ам

пера 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 

к:Илограм, -а м, ми. килограми, килограма 

14.l.l.С. 

к:Илолитар, -тра м, ИИСТр. -литром, ми. кило

литри, кйлолитара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
к:Илометар, -тра м, ИИСТр. -метром, ми. кило

метри, километара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
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кИлометарскй 

кИлометарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
километр8жа, -ё ж, ген. мн. километража 

14.1.2.1.Ь. 

кiшоња, -ё м, мн. кИлоње, кИлоња 14.1.1.а. 

килоте, килота ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

кИлохерц, -а м, инстр. -ом, мн. килохерци, 

килохёрца 14.1.1.Ь.с. 

ким бал не него цимбал (В.) 

кимбио, -а м, мн. -они М И -она с, ген. -она 

14.1.1.c.d. 
Кина, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
кина, -ё ж, ген. мн. кина, бот. 14.1.2.1.Ь. 

кинђурити се, кинђурйм се, прил. сад. кин-

ђурёћи се 14.5.1.1.(4). 
Кинёз, -еза м, мн. Кинези, Кинеза 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

кинези(о)терапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кинематика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
кинёскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кинёскй зид, Кинёског(а) зИда м 1.2.1.1ј.; 

14.1.1. 
кинёскй зид, кинёског(а) зИда м, мн. кинё

ски зидови, кинёских зидова, (у пренесеном 

смислу) 14.1.1.с. 

Кинёскиња, -ё ж, ген. мн. Кинёскиња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
кинетика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
кинетичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кинетичари, кинетичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
кинетичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кино-, као први део полусложеница значи: 

повезан с филмом; повезан са псима. 

кино, кина с, мн. кина, кина, кинима 14.1.3.; 
14.1.1.с. 

кинодром, -а м, мн. кин6дроми, кин6дро

ма 14.1.1.c.d. 
кинолог, -а м, ВОК. -ложе, мн. кинолози, 

кинолога, кин6лозима 11.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

кинологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

кинолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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кипарство 

кино-оператёр (не кино-апаратёр), ки

но-оператера м, ВОК. -оператёру, инстр. -опе

ратером,мн. кино-оператери, кино-оператера 

12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

кино-прёдстава, -ё ж, ген. мн. кино-прёдста

ва 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

кино-пројектор, -а м, инстр. -пројектором, 

мн. кино-пројектори, кино-пр6јектора 12.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.с. 

кино-реклама, -ё ж, ген. мн. кино-рекшiма 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

кинотека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

кинути, -нем 14.5.1.1.(1). 
КИНl,lал, -ала м, мн. кинџали, кинџала 

14.1.1.с. 

-киња, суфикс који означава жива бића 

женског рода: клавиристкиња, кларинетист

киња, класицисткиња, клерофiшисткиња, 

клијенткиња и клијенткиња, књиговоткиња, 

колаборационисткиња, колонисткиња, коло

ристкиња, колумнисткиња, комерцијалистки

ња, комунисткиња, конгресисткиња, конзерва

т6ристкиња, конкуренткиња, кореографкиња, 

космоп6литкиња. 

кињити, кињим, прил. сад. кињёћи 

14.5.1.1.(4). 
киоск, -а м, мн. киосци, киОСка, киосцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Киото не него Кјото (В.) 

кипар, -ара м, ВОК. кипару и кипаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. кипари, кипара и кИпар, -а 

м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. кипари, ки

пара 14.1.1.а. 

КИпар, -пра м, инстр. Кипром 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

кипарев = кипаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
кипарис, -а М, МИ. кипариси, кипарйса 

14.1.1.с. 

кипарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. ки

парки 1\.3.2.; 14.1.2.1. 
кипарскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према кипар) 

4.2.а.; 14.3. 
кипарскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Кипар) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
кипарство, -а с 14.1.3. 



кипер 

кипер и кИnер, -а м, инстр. -ом, мн. -ери, ки

пера 14.1.1.Ь.с. 

кiшети ек. уп. ијек. кiшјети 

кипиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кипићи, 

кипићii, (дем. према кип) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кипјети ијек. (ек. кипети), кипим, импф. ки

пљах, прип. сад. кипећи, прид. рад. кипио ијек. 

(ек. кипео), кипU)ела, кипU)ело 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

кипљење, -а с, ген. мн. кипљења 14.1.3. 
Кипранин, -а м, мн. Кипрани, Кипрана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кипранка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
киптети ек. уп. ијек. киптјети 

киптјети ијек. (ек. киптети), киптим, импф. 

кипћах, прип. сад. киптећи, прид. рад. киптио 

ијек. (ек. киптео), киптU)ела, киптU)ело 2.1.2.; 
2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 

кипliење, -а с, ген. мн. кипћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
кипуli, кипућа, кипуће, одр. кипући, -а, -е, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кир и кир (индкn. предметак у грчким име

нима у значењу: господин). 

кир Јања, кир-Јање м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

кир-Јањин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
12.2.1.а. 

кир Герас, кир-Гераса м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
кир-Герасов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

12.2.1.а. 

кирајџија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кирајџйјка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

3.4.3.; 5.1.5.; 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
кирајџйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Киргйз, -иза м, Киргизи, Киргиза 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

киргйскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Киргйскиња, -е ж, ген. мн. Киргискиња 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Киргйстан, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
кИри, -ија м, инстр. -ијем (не -ом), мн. кирији, 

кирија 14.1.1.Ь.с. 

кирија (не liирија), -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, кирија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

кИт 

киријати, киријам, прип. сад. киријајући 

14.5.1.1.(3). 
киријаш, -аша м, ВОК. КИрИЈашу, инстр. 

-ашем (не -ом), мн. киријаши, киријаша 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

киријашити, киријашим, прип. сад. кирија

шећи 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
киријашкй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
кириџија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кириџијати, -ам, прип. сад. кириџијајући 

3.4.3.; 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
кириџйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кириџИnук, -а м, мн. кириџилуци, кириџи

лука, кириџилуцима 3.4.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Кирка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Киро, -а м, вок. Киро 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Кирхоф (нем. Kirchhoff), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
киселйш, -иша м, инстр. -ишом И -ишем, мн. 

киселиши, киселиша 14.1.1.Ь.с. 

Киселка (чеш. Kyse1ka), -е ж, дат. -ки (не -ци) 
1.2.1.1.h.; 11.3.2.с.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

кiicелкаст, -а, -о, одр. киселкасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
киселкасто, прип. 14.6. 
киселост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Кисељак, -ака м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
кисељак, -ака м, мн. кисељаци, кисељака, 

кисељацима, (вода обогаћена минералима) 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кисељачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ки

сељак) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
кйсео, -ела, -ело, одр. кисели, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
кисеонйк, -нка м 14.1.1. 
кисеоников, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кисеонйчкй = кисеонйчнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кисеонйчнй = кисеонйчкй (В.) 
кiicнути, -нем, импф. кишњах, прип. сад. ки

снући 11.3.1.; 14.5.1.1.(1). 
кИт, -а м, мн. китови, китова, 300n. 14.1.1.с. 
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кит 

кИт, -а М (лепило) 14.1.1.c.d. 
кirriб = liirriб (В.) 
кiпвјка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки, (тканина) 

11.2.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
кiпвјскн, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кИти ти, -им, прил. сад. китећи, прид. трп. ки

ћен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кИтњiк, -а м, мн. китњаци, китњака, китња

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кИтњаст, -а, -о, одр. китњасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кИтњасто, прил. 14.6. 
кitтњача, -е ж, ген. мн. китњача, (врстајаго

де) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кИтовати, -ту јем, прил. сад. китујући 

14.5.1.1.(2). 
кИтолiiв и китолов, -а м, мн. -ви, -ова 

14.1.1.с. 

китоловац, -вца м, вок. китоловче, инстр. -бв

цем (не -ом), мн. китолбвци, китоловiiца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

китоловаЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

китоловство, -а с 14.1.3. 
кИтра не него цИтра (В.) 

Китс (енгл. Keats), -а М 1.2.1.1.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Кнliа, -е М = Кнliо, -е м, дат. Кићи, ак. Кићу, 

вок. Кићо, инстр. Кићом и Кнliо, -а м, дат. Кићу, 

ак. Кића, вок. Кићо, инстр. Кићом 14.1.1.g. 
кнliвнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

кИliен, -а, -о, одр. кићени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
киliено, прил. 14.6. 
киliеиiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
киliење, -а с, ген. мн. киlieња 14.1.3. 
Киliин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Киliа и 

Кнliо, -е) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кнliо = Кнliа (В.) 

Кнliов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Кнliо, -а 

м) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кифла, -ё ж, ген. мн. кифли 14.1.2.1.Ь. 

кифлица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. кифлица 

и кitфлица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. кифлица 

14.1.2.Ь. 
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Кјото 

кitхавица и кИхавица р. необ. = кitјавица 
и кијавица (В.) 

кихати = кијати (В.) 

кицош, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кицоши, кицоша 14.1.1.а.Ь. 

кицошити (се), -им (се), прил. сад. кицошећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
кицошки, прил. 14.6. 
кич, ~a м, инстр. -ем (не -ом), мн. кичеви, ки

чевii 14.1.1.Ь.с. 

кИчаст, -а, -о, одр. кичасти, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
КИчево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
кИчевскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кичерiј, -а ја м, инстр. -ајем (не -ом), мн. ки-

чераји, кичераја 14.1.1.Ь.с. 

кИчерскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кИчица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кичма, -е ж, ген. мн. кичми и кичама 

14.1.2.1.Ь. 

кичменii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кичменица и кitчменица, -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

кичмењiк, -ака м, мн. кичмењаци, кичме

њака, кичмењацима и кичмењiк, -а м, мн. кич

мењаци, кичмењiiка 11.2.1.(2); ·14.1.1.с. 
кичмењача, -е ж, ген. мн. кичмењачii 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Кишitњев, -а и -ог(а) м, инстр. -им И -ом 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
Кишкереш (мађ. Кiskбгбs), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
кишобрi\нчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. кишобранчићи, кишобранчiiћii 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

кишобранџија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ијii 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.I.а. 
кишовитiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кишомер ек. уп. ијек. кишомјер 

кишомјер ијек. (ек. кишомер), -а м, инстр. 

-ом, мн. кишомU)ёри, кишомU)ёрii 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.Ь.с. 

Кјото (не Киото, јап. Kyoto), Кјота м, инстр. 
Кјотом 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 



Кју-клукс-клан 

Кју-клукс-клан = Ку-клукс-клан (енгл. 
Кu К1uх К1ап), KU)y-клукс-клана м 12.2.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Кјушу (јап. Kyushu), -уа м, инстр. -уом 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
клавијатура, -ё ж, ген. мн. клавијатура 

14.1.2.1.Ь. 

клавијатурист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

клавйр, -ира м, инстр. -и ром, мн. клавири, 

клавира 14.1.1.Ь.с. 

клавирист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

клавиристкиња, -ё ж, ген. мн. -иња 10.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

клавйрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
клавичембалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

клавичембалисткиња, -ё ж, ген. мн. клави

чембалисткиња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
клавичембало, -а с, ген. мн. клавичембiiла 

14.1.3. 
клавсён, -ена м, мн. клавсени, клавсена 

14.1.1.с. 

клiiда, -ё ж, ген. мн. клада 14.1.2.1.Ь. 

Кладањ, -дња м, инстр. -дњем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
кладањскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
клiiденац, -ёнца м, инстр. -ёнцем (не -ом), мн. 

кладёнци, кладенаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
клiiдилац (не клiiдиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

ннстр. -иоцем (не -ом), мн. кладиоци, кладилаца, 

кладиоцима 5.2.3.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
кладионица (не клади6на), -ё ж, ген. мн. 

-ица 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
клади6на не него кладионица ( 
клiiдиоц не него клiiдилац (В.) 

Кладњанин, -а м, мн. Кшiдњани, Кладњана 

(према Кладањ) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кладњiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Клiiдово, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Клiiдовчанин, -а м, мн. Кладбвчани, Кла

довчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
КлiiдОВЧiiнка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Кладуша, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

класик 

кладушица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кл3ђёње, -а с, ген. мн. клађёња 14.1.3. 
Клајв (енгл. Clive), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Клајне цајтунг (нем. К1ејпе Zeitung), Кшiјне 

щiјтунга м 1.2.1.1ј.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
клJiка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. клiiка 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
кламитати, кшiмићём, прнл. сад. кламићући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
кламфа, -ё ж, ген. мн. кламфа и кламфи 

14.1.2.1.Ь. 

клiн, -а м, мн. кланови, кланова 14.1.1.с. 

кшiнац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), мн. 

кланци, кланаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
кланичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кланичнй и кланичнй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кланчина, -ё ж, ген. мн. кшiнчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кланчиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. кшiн

чићи, кшiнчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
клJiњати, -ам, прил. сад. клањајући 

14.5.1.1.(3). 
клJiп, УЗВ. 

клJiпа, -ё ж, ген. мн. клапа, (дружба, спра

ва) 14.1.2.1.Ь. 

клапна, -ё ж, ген. мн. клапни 14.1.2.1.Ь. 

кларинёт, -ета м, мн. кларинети, кларине

та 14.1.1.с. 

кларинетист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

кларинетисткиња, -ё ж, ген. мн. кларине

тисткиња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
клас, -а м, мн. класови, класова и класови, 

класова 14.1.1.с. 

класа, -ё ж, ген. мн. класа и класа, -ё ж, ген. 

мн. класа 14.1.2.1.Ь. 

класак, -ска м, мн. класци, класака, класци

ма, (дем. према клас) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
класача, -ё ж, ген. мн. класача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

класик, -а м, ВОК. -си че, мн. класици, класи

ка, кшlcицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
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класика 

класика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. класика 
11.2.1.{l); 14.1.2.1.Ь. 

класирати, кшicирам, 3. л. мн. класирају, 
прил. сад. класирајући 14.5.1.1.(3). 

класиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кшiсићи, 

класићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
класифitкiтор, -а м, ВОК. -у -и -е, инстр. -ом, 

мн. класификатори, класификатора 14.1.I.а. 

класифиющија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
класификаЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
класификоватн и класнфнковати, -кујём, 

прил. сад. -ујући 14.5.1.1.(2) (и класифицирати, 
класифицирам, 3. л. мн. класифицирају, прил. 
сад. класифицирајући 14.5.1.1.(3». 

класицизам, -зма м; мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

класицист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

класицистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

класицистичан, -чна, -ч но, одр. класици

стичнii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

класицистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

класицисткиња, -ё ж, ген. мн. класицистки

ња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
класичан, -чна, -ч но, одр. кшiсичнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
класичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кшicичари, кшicичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
класичiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
класичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
класичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ICлiсје, кл1icјii с зб. 14.1.3. 
класнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
класно, прил. 14.6. 
класуља, -ё ж, ген. мн. кшicуља, бот. 

14.1.2.1.Ь. 

клатарити (се), кшiтарйм (се), прил. сад. кла

тарёћи (се) 14.5.1.1.(3). 
клатити (се), клатйм (се), прил. сад. клатёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
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клековача 

клатно, -а с, ген. мн. кшiтна и клатана 

14.1.3. 
кл8liење, -а с, ген. мн. кшiћёња 14.1.3. 
Клаудије, -иј а м, инстр. -иј ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Клаудио (итал. Claudio), -иј а м, дат. -ију, инстр. 

-иом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 5.2.3.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
клаузула, -ё ж, ген. мн. клаузула 14.1.2.1.Ь. 

клаузура, -ё ж, ген. мн. клаузуРа 14.1.2.1.Ь. 

клаузурнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
клаун, -а м, мн. клауни, клауна 14.1.1.с. 

Клаус (нем. K1aus), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
клаустар, -тра м, инстр. -ом И -ем, мн. клау

стри, клаустара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
клауструм, -а м, мн. кшiуструми, кшiустру

ма 14.1.1.с. 

клаустрофОбија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
клаустрофобичан, -ч на, -чно, одр. клау

строфобични, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

клафрача, -ё ж, ген. мн. клафрача погрд. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

клацкалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

клацкати (се), -ам (се), прил. сад. клацкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
клевета и клевета, -ё ж, ген. мн. клевёта 

14.1.2.1.Ь. 

клеветало, -а с, ген. мн. клеветiiла 14.1.3. 
клеветати, клевећём, прил. сад. клевећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и клеветати, -ам, прил. сад. 
клеветајући 14.5.1.1.(3). 

клеветнiiк, -а м, ВОК. -нйче, мн. клеветници, 

клеветнйка, клеветнйцима 1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

клеветнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

клевеТНiiШТВО, -а с, ген. мн. клеветнйштва 

14.1.3. 
клека и клека, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ка 1I.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
клекнути = клеliи, -нём 14.5.1.1.{l). 
клеков, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
клековача, -ё ж, ген. мн. клековача 3.1.3.; 

14.1.2.l.b. 



Клемент 

Клемент (енгл. Clement), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
клемпа = клемпо, -е м, дат. клемпи, ак. 

клемпу, вок. клемпо, инстр. клемпом, мн. клем

пе, кш~мпа и клемпо, -а м, дат. клемпу, ак. кл ем

па, ВОК. клемпо, инстр. клемпом, мн. клемпе, 

клемпа 14.1.1.g. 
клемпав, -а, -о, одр. клёмпавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
клемпаво, прил. 14.6. 
клемпавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
клемпо = клемпа (в.) 

клемпоња, -е м, мн. клемпоње, клемпоња 

14.1.1.а. 

клен, клена м, мн. кленови, клёнова 

14.1.1.С. 

кленiiк, -и ка м, мн. кленици, кленика, кле

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
клениli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. клени

ћи, клёнйћа и кленiili, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. кленићи, кленића, (дем. према клен) 

3.2.3.; 14.1.1.b.c. 
кленов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кленовина, -е ж 14.1.2.1. 
Кленовнiiк, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
кленчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. клен-

чићи, клёнчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
клење, клења с з6. 14.1.3. 
клеп, узв. 

клепати, -ам, прил. сад. клепајући 14.5.1.1.(3) 
и клепати, клёпљем, прил. сад. клёпљући, прид. 

трп. клёпљен 14.5.1.1.(2). 
клепац, -пца м, инстр. -епцем (не -ом), мн. 

клепци, клепаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
клепетаљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
клепетати, клепећем, прил. сад. клепећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и клепетати, клепетам; прил. 
сад. клепетајући 14.5.1.1.(3). 

клепетац, -еца м, инстр. -ецем (не -ом), мн. 

клепеци, клепетiiца 6.2.1.; 10.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 
клепетуша, -е Ж, ген. мн. клепетуша 

14.1.2.1.Ь. 

клепити, -йм, прид. трп. клёпљен 14.5.1.1.(4). 
клепка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. клёпiiка и клёп

кй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

клетвенiiк 

клепнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
клепсидра, -е Ж, ген. мн. клёпсйдра и клеп

сидара 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

клептоманка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

клепчица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

клер = клир, -а м з6., инстр. -ом 14.1.1.Ь. 

Клер (енгл. Clare), Ж индкл. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

клерик и клерик = клiipик, -а м, ВОК. -риче, 
мн. -рици, -рйка, -рици ма 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 

14.1.1.а.С. 

клерикалан, -лна, -лно, одр. клёрикалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
клерикалац, -лца м, вок. -алче, инстр. -алцем 

(не -ом), мн. клерикалци, клерикiiлiiца 7.2.2.Ь.; 

14.1.1.а.Ь. 

клерикализовати, -зу јем, прил. сад. -зујући 

14.5.1.1.(2) (и клерикализitрати, клерикализй
рам, 3. л. мн. клерикализирају, прил. сад. клери
кализирајући 14.5.1.1.(3». 

клерикалка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Клермон Феран (фр. Clermont-Ferrand), 
Клермон Ферiiна м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

клерократија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
клерофашист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

клерофашистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
клерофашисткиња, -е Ж, ген. мн. клерофа

шисткйња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
клесар, -ара м, ВОК. клёсару и клёсаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. клесари, клесара 14.1.1.а. 

клесарев = клесаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
клесарство, -а с 14.1.3. 
клесати и клесати, клёшем, прил. сад. клё

шући 14.5.1.1.(2). 
клетва, -е Ж, ген. мн. клётвй 14.1.2.1.Ь. 

клетвенйк, -а м, вок. -нйче, мн. клетвенйци, 

клетвенйка, клетвенйцима 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 
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клети 

клети и клети, кунем, мн. кунемо и кунемо, 

кунете и кунёте, куну, прил. сад. кунући, прид. 
трп. клет 14.5.1.1.(1). 

клёliи боље клёкнути (в.) 

клёцати, -ам, прил. сад. клёцајући 
14.5.1.1.(3). 

клёцнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
клечати, -им, прнл. сад. клечећи 14.5.1.1.(3). 
клечеliкё и клечеliки, прил. 14.б. 

клешта ек. уп. ијек. клијешта 

клештити ек. уп. ијек. клијештити 

Кливленд (енгл. C1eve1and), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

клihавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
клihак, клиска и клиска, клиско и кли

ско; одр. клиски, -а, -о, ген. МН. -их б.2.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
клизалйште и клизалйште, -а с, ген. МИ. 

-ишта 14.1.3. 
клИзаљка, -е Ж, дат. -ци, геи. МН. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

клизати, клизам, прил. сад. клизајући 

14.5.1.1.(3) и клизати, клижем, прил. сад. кли
жући l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

клюаliй, -а, -е, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
клизач, -ача М, ВОК. клизачу, иистр. клизачем 

(не -ом), МН. клизачи, клизача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
клизачица, -е Ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. МН. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
клизачицин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
клијав, -а, -о, ОДр. клијави, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
клијавац, -вца М, инстр. -авцем (не -ом), ми. 

клијавци, клијаваца б.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

клијавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
клијалйште, -а с, геи. ми. клијалишта 

14.1.3. 
клијати, -ам, ПРИЛ. сад. клијајући 14.5.1.1.(3) и 

клијати, клијем, ПРИЛ. сад. клијући 14.5.1.1.(2). 
клијент, -нта М, МИ. клијенти, клијената б.3.; 

14.1.1.С. 

клијентела, -е Ж, геи. МИ. клијентела 

14.1.2.1.Ь. 

клијенткиња и клијенткиња, -е Ж, геи. ми. 

-иња 14.1.2.1.Ь. 
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климатизовати 

клијешта ијек. (ек. клешта, не кљешта) кли

јешта (ек. клешта) с МН. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
клијештити ијек. (ек. клештити, не кље

штити), клијештим, ПРИЛ. сад. клијештећи (ек. 

клештим, прил. сад. клештећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

клика, -е Ж, дат. -ки, ген. МИ. клика 11.2.1.(1) 
и 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

кликер, -а М, иистр. -ом, МИ. кликери, кли

кера 14.1.1.Ь.С. 

кликераш, -аша М, ВОК. кликерашу, иистр. 

-ашем (не -ом), ми. кликераши, кликераша 

14.1.1.а.Ь. 

кликерчиli и кликерчиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), ми. -чићи, -чиМ 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
кликнути (не клиliи), -нем 14.5.1.1.(1). 
кликтавац, -авца М, ВОК. -авче, иистр. -ав

цем (не -ом), МН. кликтавци, кликтаваца б.2.1.; 

1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

кликтај, -а М, иистр. -ајем (не -ом), МИ. клик

таји, кликтаја 14.1.1.Ь.С. 

кликтати, кликћем, ПРИЛ. сад. кликћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
клима-уређај, клима-уређаја М, инстр. -уре

ђајем (не -ом), ми. клима-уређаји, клима-уређај а 

12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 

климавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), МИ. климавци, климаваца б.2.1.; 

1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

клiiмавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
климакс, -а м, ми. климакси, климакса 

14.1.1.С. 

климактёријум, -а М, инстр. климактерију

мом, МН. климактеријуми, климактеријума (и 

климактёрйј, -иј а М, инстр. климактеријем, ми. 

климактерији, климактерија) 5.1.5.; 14.1.1. 
климактеричан, -чиа, -ч но, одр. климак

терични, -а, -о, геи. МН. -их 3.1.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

климатизатор, -а м, иистр. -ом, МИ. клима

тизатори, климатизатора 14.1.1.Ь.С. 

климатизовати, -зу јем, ПРИЛ. сад. климати

зујући 14.5.1.1.(2) (и климатизирати, климати
зирам, 3. Л. МН. климатизирају, ПРИЛ. сад. клима
тизирајући 14.5.1.1.(3)). 



климатолог 

климатОлог, -а м, ВОК. -ложе, мн. климато

лози, климатолога, климатолозима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
климатологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
климатолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
климатскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
климiч, -ача м, ВОК. климачу, инстр. кли

мачем (не -ом), мн. климачи, климача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

климоглавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. климоглавци, климоглаваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
клин, -а м, ми. клинови, клинова 14.1.1.С. 

клibt-ч6рба, клин-ч6рбё ж 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
клibtац, клинца м, ВОК. клинче, инстр. 

клинцем (не -ом), мн. клинци, клинаца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

Клинй (фр. Cluny), -иј а м, инстр. Клинијем 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

клиника, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. клиника 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
клиничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. клиничари, клиничара 14.1.1.а. 

клиничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

клинка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

клинч, -а м, инстр. -ом, мн. клинчеви, клин

чёва 14.1.1.Ь.С. 

клинчати, -ам, прип. сад. клинчајући 

14.5.1.1.(3). 
клинчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

клинчиhи, клинчйhа, (дем. према клин и кли

нац) 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
клинчица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
клипак, -пка м, мн. клипци, клипака, клип

Ц\\М"46.1.\.; \\.2.1.(2); 14.1.1.С. 
клипер, -а м, инстр. -ом (не -ом), мн. клипери, 

клипёра 14.1.1.Ь.С. 

клипиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. клипи

ћи, клипйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
клипњача, -ё ж, ген. мн. клипњача 3.1.3.; 

14.l.2.1.Ь. 

клишеј 

клипсати, -пшём, прип. сад. клипшући 

14.5.1.1.(2). 
клир = клер (в.) 

клИрик = клерик (в.) 
клиринг, -а м, мн. клиринзи, клиринга, кли

ринзима и клиринг, -а М, мн. клиринзи, клирин

га, клиринзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
клириншки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Клис, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
клис, -а м, мн. клисови, клисова и клисови, 

клисова 14.1.1.С. 

клисар, -ара м, ВОК. клисару и клисаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. клисари, -ара 14.1.1.а. 

клисiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
клисача, -ё ж, ген. мн. клисача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

КЛ Иско, прип. (према клiiзак) 6.2.3.; 8.1.2.1.; 
14.6. 

клистйр, -ира м, инстр. -иром, мн. клистири, 

клистира 14.1.1.Ь.С. 

клистирати, клистирам, 3. П. мн. клистирају, 
прип. сад. клистирајући 14.5.1.1.(3). 

клистйрий, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Клитајмнестра не него Клитемнестра (в.) 

Клитемнестра (не Клитајмнестра), -ё ж 

1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
клиliи не него кликнути (в.) 

клiiца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. клица 

14.1.2.1.Ь. 

клицiј, -а м, инстр. -ајем (не -ом), мн. клица

ји, клицаја 14.1.1.Ь.С. 

клицати, -чём, прип. сад. кличући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
клицин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кличица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.з.; 

14.1.2.1.b. 
кличнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према клица) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Клишанин, -а м, ми. Клишани, Клишана 

и Клишанин, -а м, мн. Клишани, Клишана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.C. 
Клишiнка и Клишiнка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. ми. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
клише, -еа М, инстр. -еом, мн. клишеи, кли

шеа 5.2.2.; 14.1.1.b.c. 
клишёј, -еја М, инстр. -ејом, мн. клишеји, 

клишеја 5.1.5.; 14.1.1.b.c. 
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клишејскii 

клишејскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
клишетiipiи, -а, -о, одр. клишетирани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
клишйран, -а, -о, одр. клишйранй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
клишiipiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
клишirрати, клишйрам, 3. п. мн. клиширају, 

прип. сад. клиширајући 14.5.1.1.(3). 
клИшКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Клис) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
клишњiк, -ака М, мн. клишњаци, клишња

ка, клишњацима, зооп. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
клоака, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. клоака 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

клооук, -а М, мн. клОбуци, клобука, клобу

цима, (мехур) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
клобук, -ука М, МН. клобуци, клобука, кло

буци ма, (шешир) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
клОбучав и клобучав, -а, -о, одр. клобуча

вй и клобучави, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

клобучiр, -ара М, ВОК. клОбучару и клОбуча

ре, инстр. -аром и -арем, мн. клобучари, клобу

чара, (шеширџија) 3.1.3.; 14.1.1.а. 
клобучара, -ё ж, ген. мн. клобучара 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

клобучарев = клобучаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 14.3.2.; 4.2.а. 
клобучарка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
клобучаст, -а, -о, одр. клОбучасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
клобучати, -ам, прип. сад. клобучајући 

14.5.1.1.(3). 
клобучац, -чца М, инстр. -чцем, мн. клобучци, 

клобучiiца, бот. 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
клобучина, -ё ж, ген. мн. клобучйна, (аугм. 

према клОбук) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
клОбучина, -ё ж, ген. мн. клобучина, (филц 

за прављење шешира) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
клобучити се, клОбучим се, прип. сад. кло

бучёћи се 14.5.1.1.(4). 
клобучиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кло

бучићи, клобучйћii, (дем. према клооук и кло

бук) 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 

456 

кловн, -а М, мн. кл6внови, кл6внова, (Клајн 

2009: "кловн, кловновскu: ближе оригиналу би
ло би клаун, клаун(ов)скu, али ни облици са ов 

не могу се сматрати погрешним.") 14.1.1.с. 

клок, узв. 

клонити (се), клоним (се), прип. сад. клону

ћи (се) 14.5.1.1.(4). 
клонуло, прип. 

клонулост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
клонути, клонём 14.5.1.1.(1). 
клонуliе, -а с, ген. мн. клонућii 14.1.3. 
клоп, узв. 

клопаuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.2.5.; 14.1.I.а. 
клопка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. клопака и клоп-

ки 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
клопот, -а М, мн. клопоти, клопота 14.1.1.с. 

клопотав, -а, -о, одр. клопотави, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
клопотати, клопоћём, прип. сад. клопоћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
клопотац, -оца м, инстр. -оцем (не -ом), 

мн. клопоци, клопотаца 6.2.1.; lО.1.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.с. 

клопчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

клопчићи, клопчйћii, (дем. од клопац) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

клОфер, -а м, инстр. -ом, мн. клОфери, кло

фёра и кл6фер, -а м, инстр. -ом, мн. клофери, 

клофера 14.1.1.Ь.с. 

клошiр, -ара М, ВОК. клошару и клошаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. клошари, клошара и 

клошiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

клошари, клошара 14.1.1.а. 

клошiрскii и клошiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Клошка (рум. Clo~ca), -ё ж, дат. -ки (не -ци) 

11.3.2.е.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
клоштар, -а М, инстр. -ом И -ем, мн. клошта

ри, клоштара 14.1.1.Ь.с. 

Клоштар Иваниli, Клоштра Иванића, ин
стр. Клоштром Иванићем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 
3.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

клуб, -а м, пок. клубу, мн. клубови, клуббва 

и клубови, клубова 14.1.1.с. 



клубiш 

клубiш, -аша м, вок. клубашу, иистр. -ашем 

(не -ом), ми. клубаши, клубаша 14.1.1.а.Ь. 

клуб-гарнитура, -ё ж, геи. ми. клуб-гарни

тура 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Клуж (рум. Сlиј), -а м, ИИСТр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

клупа, -ё ж, геи. ми. клупа 14.1.2.1.Ь. 

клупскй и клУпскй, -а, -о, геи. ми. -йх, (пре

ма клуб) 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
клупчати (се), -ам (се), прип. сад. клупчају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
клупче, -ета с, з6. клупчад, клупчади 

14.1.3.С. 

клупчити се, -йм се, прип. сад. клупчёћи се 

14.5.1.1.(4). 
кљакавац, -авца м, ВОК. -авче, ИИСТр. -ав

цем (не -ом), ми. кљакавци, кљакаваца 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

кљакавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кљаст, -а, -о, ОДр. кљастй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кљllcТОСТ, -ости ж, ИИСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кљешта не Hero клешта (в.) 
кљеште не Hero клеште (в.) 
кљештити не Hero клештити (в.) 
кљова, -ё ж, геи. ми. кљ6ва 14.1.2.1.Ь. 

кљокнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
кљукавац, -авца м, иистр. -авцем (не -ом), ми. 

кљукавци, кљукаваца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
кљукати, -ам, прип. сад. кљукајући 

14.5.1.1.(3). 
кљунак, -нка м, МИ. кљунци, кљунака, кљун

цима 6.2.1.; 14.1.1.С. 
кљунйр, -ара М, ИИСТр. -аром и -арем, МИ. 

кљунари, кљунара 14.1.1.Ь.С. 

кљунаст, -а, -о, ОДр. кљунастй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кљунат и кљунат, -а, -о, ОДр. кљунатй и кљу

натй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кљунатица и кљунатица, -ё ж, ИИСТр. -ом, 

геи. МИ. -йца 14.1.2.1.Ь. 

кљунача, -ё ж, геи. МИ. кљунача, ЗООn. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

кљунiiш, -аша М, ИИСТр. -ашем (не -ом), МИ. 

кљунаши, кљунаша, ЗООn. 14.1.1.Ь.с. 

кључати 

кљуниli, -а М, ИИСТр. -ем (не -ом), МИ. кљуни

ћи, кљунйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кљунорожац, -ошца М, ИИСТр. -ошцем (не 

-ом), МИ. кљунорошци, кљунорожiiцii, кљуноро

шцима и кљунорожац, -6шца М, ИИСТр. -6шцем 

(не -ом), МИ. кљунор6шци, кљунор6Жiiцii, кљу

нор6шцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
кљунути, -нём 14.5.1.1.(1). 
кљунчиli, -а М, ИИСТр. -ем (не -ом), МИ. кљун

чићи, кљунчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
кљунчица, -ё ж, ИИСТр. -ом, геи. МИ. -йцii, (ри-

ба) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кљусе, -ета с, з6. кљусад, кљусади 14.1.3.С. 

кљусина, -ё ж, геи. ми. кљусйнii 14.1.2.1.Ь. 

кљУц,узв. 

кљуцати, -ам, прип. сад. кљуцајући 

14.5.1.1.(3). 
кљуцкати, -ам, прип. сад. кљуцкајући 

14.5.1.1.(3). 
кљуцнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
кључ, кљУча М, ИИСТр. кључем (не -ом), МН. 

кључи, кључii и кључеви, кључёва и поет. кљу

чи, кључii 14.1.1.Ь.с. 

Кључ, Кључа М, ИНСТр. Кључем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.С.Ь. 

кључаница = кључаоница, -ё ж, ИИСТр. -ом, 

геи. МИ. -йца 14.1.2.1.Ь. 

кључаница, -ё ж, ИНСТр. -ом, ген. мн. -йцii, 

(кључ на кост) 14.1.2.1.Ь. 

кључаоница = кључаница (в.) 
кључiр, -ара М, ВОК. кључару и кључаре, 

ИИСТр. -аром и -арем, МИ. кључари, кључара 

14.1.1.а. 

кључарев = кључаров, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кључарица, -ё ж, ВОК. -е, ИИСТр. -ом, ген. МИ. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

кључарицин не Hero кључаричин (в.) 

кључаричин (не кључарицин), -а, -о, геи. 

МИ. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кључiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кључiрскй, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кључати, -ам, прип. сад. кључајући 

14.5.1.1.(3). 
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кључиli 

кључнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кључи

ћи, кључйћii и кључйli, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. кључићи, кључићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кључкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Кључ) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
кључнй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према кључ) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кључница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

кључњача, -е Ж, ген. мн. кључњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

кључњачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

кмеза, -е м И Ж = кмезо, -а и -е м, ВОК. кмезо, 

мн. кмезе, кмеза 14.1.1.1.g. 
кмезавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. кмёзавци, кмёзаваца 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

кмезавица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

кмека, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. кмека Н.2.1.(2); 

14.1.2.1.Ь. 

кметиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кмётићи, кмётйћii 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
кметство и кметство, -а с, мн. -ства, -става 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
кмечати, -йм, прип. сад. кмечећи 

14.5.1.1.(4). 
кна, кне Ж, дат. кни 14.1.2.1. 
кнегиња (не књегиња), -е Ж, ген. мн. кнёгй

ња, (СТЈП 2: 287-3Щ 14.1.2.1.Ь. 
кнегињица (не књегињица), -е Ж, ВОК. -ице, 

геи. ми. -йца lI.3.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
кнегнњицин не него кнегнњнчин (В.) 

кнегињичин (не кнегињицин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; Н.3.1.; 14.3. 
кнедла, -е Ж, ген. мн. кнедла и кнедлй 

14.1.2.1.Ь. 

кнежев и кн@жев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
кнежевати, -жујем, прип. сад. кнежујући 

14.5.1.1.(2). 
кнежеви на, -е Ж, ген. мн. кнежевйна 

14.1.2.1.Ь. 

кнежевиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кнежевићи, кнежевйћii 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь.с. 
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кнешчиli 

кнежевица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

кнежевскй = кн@зовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

кнежевски = кн@зовски, прип. 
кнежевство, -а с, ген. мн. кнежевства 

14.1.3. 
кнежија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кнежина, -е Ж, ген. мн. кнёжйна 14.1.2.1.Ь. 

Кнежопољац, -ољца м, ВОК. -ољче, инстр. 

-ољцем (не -ом), мн. Кнежопољци, Кнежопо

љаца 6.2.1.; ll.l.l.а.О); 14.1.1.а.Ь. 
кнежопољскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кн@зДанило, кнеза Данила м, ВОК. кнёже Да

нило 1.2.1.1.a.; ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а. 
кн@з Лазар, кнеза Лазара м, ВОК. кнеже Ла

зару и Лазаре, инстр. кнезом Лазаром и Лазарем 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

кн@з Михаило, кнеза Михаила м, ВОК. кнеже 

Михаило 1.2.1.1.а.; ll.l.l.a.(l); 14.1.1. 
Кн@з-Михаилова улица, Кнез-Михаилове 

улице Ж (ПМС: "Кнез Мuхаuлова (и Кнез-М и

хаилова П).") 1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
Кн@з-село, Кнез-села м, дат. Кнез-се

лу, (ПМС: "Кнез Село (предност одв. пис.)") 

1.2.1.1.h.; 12.2.1.а.; 14.1.3. 
кн@з, -а м, ВОК. кнёже, мн. кнёзови, кнёзова, 

кнёзовима и кн@з, -а м, ВОК. кнеже, мн. кнёжеви, 

кнёжева, кнёжевима ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а.с. 
кн@зов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кнезовати, кнезу јем, прип. сад. кнезујући 

14.5.1.1.(2). 
кн@зовица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

кн@зовскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кн@зовски, прип. 14.6. 
Кнешпоље, -а с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
Кнешпољка и Кнежопољка, -е Ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кнешпољскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кнештво, -а с, мн. кнештва, кнештiiва 

6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
кнешчиli, -а, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кнешчићи, кнёшчйћii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 



Кини 

Кини, Книна м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кииискii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Книиско пВље, Книнског(а) поља м 1.2.1.1.Ь.; 

1.2.2.1.; 14.1.3. 
Киињаиии, -а м, мн. Книњани, Книњана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Книњiика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Кииli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

КийJiаиии, -а м, мн. Книћани, Книћана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кииliiика, -ё ж, дат. -ки (не -ци) ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кииliкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Кииli) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
књ., скр. књИrа 13.2.1.а. 

књажев и књiжев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Књажевац, -ёвца м, инстр. -ёвцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
књажевачкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

књажевииа, -ё ж, ген. мн. књажевина 

14.1.2.1.Ь. 

књажевскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Књажевчаиин, -а м, мн. Књажёвчани, Кња

жёвчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Књажевчiика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
књiз, -а м, ВОК. књаже, мн. књазови, књазова 

и књазёва, књазевима и књазевима l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.с. 

књегиња не него киегиња (В.) 

књегињица не него киегињица (В.) 

књИrа, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. књига 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

књиговезац, -сца м, ВОК. књиговёшче, инстр. 

-есцем (не -ом), мн. књиговесци, књиговёзаца 

6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
књиговезачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
књиговезиица и књиговезиица, -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

књиговодствеи, -а, -о, одр. књиговодстве

ни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

књйжевибст 

књиговодство, -а с, мн. књиговодства, књи

ГOBoдcTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
књиговођа, -ё м, мн. књиговође, књиговођа 

3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

књиговоткиња, -ё ж, ген. мн. књиговотки

ња 14.1.2.1.Ь. 

књигољубац, -пца м, ВОК. књигољупче, ин

стр. -упцем, мн. књигољупци, књигољубаца 

6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
књигоиоша, -ё м, мн. књигоноше, књиго

ноша 14.1.1.а. 

књйжiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. књижари, књижара и књitжiр, -ара м, ВОК. 

књйжару и књижаре, инстр. -аром и -арем, мн. 

књижари, књижара 14.1.1.а. 

књitжара, -ё ж, ген. мн. књижара 14.1.2.1.Ь. 

књйжiрев = књйжiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
књйжiрка и књижiрка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
књйжiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
књйжiрство и књижарство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
књйжеваи и књitжеваи, -виа, -вно, одр. 

књижёвни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
књйжевиiiк и књitжевиiiк, -а м, ВОК. -ниче, 

мн. -ници, -ника, -ницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

књйжевиица и књitжевиица, -ё ж, ВОК. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

књйжевиiiчкii и књitжевиiiчкii, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

књйжевио и књitжевио, прип. 14.6. 
књйжевиоисторiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према књижевна историја) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 
14.3.2. 

књижевио-исторiiјскй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према књижевни и историјски) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 
14.3.2. 

књижевиојезичкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

књижевнијезик) 3.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3.2. 
књйжевио-језичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (пре

ма књижевни и језички) 3.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 
14.3.2. 

књйжевибст и књижевиост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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Књижевност и језик 

Књижевност и језик, Књижевности ијези

ка ж и м, (часопис) 1.2.1.1.s.; 14.1.2.2.; 14.1.1. 
књижевнотеорйјскй = књижевнотеорет

скй, -а, -о, ген. мн. -их, (према књижевна тео

рија) 5.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
књижевнотеоретскй = књижевнотеорйј

ски( 

књiiжити, -им, прип. сад. књижёћи 

14.5.1.1.(4). 
књiiжица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

књИшкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ко, ген. И ак. кога, ког, дат. И пок. коме, ком, 

инстр. ким, киме 10.4.; 14.2.2.1. 
ко било, ген. и ак. кога (ког) БИло, дат. и пок. 

коме, ком БИло, инстр. ким, киме БИло 14.2.2.1. 
ко год, (свако ко) 12.3.4. 
ко му драго, 12.3.3. 
коабитација не него кохабитација (В.) 

коагулисати, -ишём, прип. сад. коагулишу-

ћи 14.5.1.1.(2) (и коагулирати, коагулирам, 
3. n. мн. коагулирају, прип. сад. коагулирајући 

14.5.1.1.(3». 
коiщjутор, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. коадју

тори, коадјутора 14.1.1.Ь.с. 

коализовати (се), -зујём (се), прип. сад. ко

ализујући (се) 14.5.1.1.(2) (и коализирати (се), 
коализирам (се), 3. n. мн. коализирају (се), прип. 
сад. коализирајући (се) 14.5.1.1.(3». 

коалиција и коалйција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
коалиционаш, -аша м, инстр. -ашем (не 

-ом), мн. коалиционаши, коалиционаша 5.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

коалиционй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

коаутор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. коаутори, коаутора 14.1.1.а. 

koaytopctbo,-ас,мн.коауторства,коаУтОр

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кобан и кОбан, -бна, -бно, одр. кобни и коб

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кобасица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кобасичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. кобасичари, кобасичара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
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ковачкй 

кобасичарев = кобасичаров, -а, -о, ген. мн. 
-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

кобасичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кобасичарскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
кобасичарство,-ас,мн.кобаСИЧiiрства,ко

басичарстава 3.1.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кобац, -пца м, вок. копче, инстр. -пцем (не 

-ом), мн. копци, кобiiца и кобаца и к6бац, -п ца 

м, вок. копче, инстр. -пцем (не -ом), мн. к6пци, 

кОбаца 6.2.1.; 8.1.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
кОбила, -ё ж, ген. мн. кОбила 14.1.2.1.Ь. 

кОбиљй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кобно и кобно, прнn. 14.6. 
кОбра, -ё ж, ген. мн. кОбра и кОбри 14.1.2.1.Ь. 

кованuија, -ё м, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кованuијин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кованuйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.4.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
кованuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кованuilлук, -а м, мн. кованџилуци, ко

ванџилука, кованџилуцима 3.4.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

ковач, -ача м, вок. ковачу, инстр. ковачем (не 

-ом), мн. ковачи, ковача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Ковач, -а м, иок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. Ко

вачи, Ковача 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Ковачн, Ковача м мн. 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 

14.1.1.с. 

Ковачаннн, -а м, мн. Ковачани, Ковачiiна, 

(човек из Ковача) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.d.; 
Ковачанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(жена из Ковачii) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.l.2.l.Ь. 
ковачев, -а, -о, ген. мн. -их, (према ковач) 

4.2.а.; 14.3. 
Ковачев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ковач) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Ковачевнli-Томнli, -а м 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 

12.2.2. 
ковачиli, -а м, ИОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

ковачићи, ковачића 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
ковачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



ковiiчница 

ковiiчница, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

коверат = куверат, -ерта м, мн. -ерти, -ерата 
б.2.1.; 14.1.1.С. = коверта и ковёрта = куверта 
и кувёрта, -ё Ж, ген. мн. коверата и куверата, 

(Клајн 2009: "ковераш (и коверша, кувераш, 
куверша: погрешно је коферша и сл.)") б.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

коверта и ковёрта = коверат (в.) 
ковертирати, ковертйрам,3. л. мн. коверти

рају, прил. сад. ковертирајући 14.5.1.1.(3). 
коефицијен(а)т, -нта м, мн. коефицијенти, 

коефицијената б.3.; 14.1.1.С. 

КовИљача, -ё Ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
ковИљачкй, -а, -6, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

ковйље, -а с, ген. мн. ковйља 14.1.3. 
Ковйљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Ковйљкин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Ковйљчица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -6м, (према 

Ковйљка) 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.2.1.а. 
ковина и ковина, -ё ж, ген. мн. ковйна 

14.1.2.1.Ь. 

ковйнскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
коврча = коврџа (в.) 
коврчав и коврчав = коврџав и коврџав 

(в.) 

коврчаст = коврџаст (в.) 
коврчати (се) = коврџати (се) 

коврчица = коврџица (в.) 
коврџа, -ё ж, ген. мн. коврџа = коврча , -ё ж, 

ген. мн. ко врча 14.1.2.1.Ь. 

14.1.2.1.Ь. 

коврџав и коврџав = коврчав и коврчав, 
-а, -о, одр. коврџавй и коврџавй = коврчавй и 

коврчавй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3 
коврџаст = коврчаст, -а, -о, одр. коврџастй 

= коврчастй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
коврџати (се), -ам (се), прил. сад. коврџајући 

(се) = коврчати (се), -ам (се), прил. сад. коврча

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
коврџица = коврчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ковча не него копча (в.) 

ковчали, прид. индкл. 

кожарство 

ковчег, -а м, мн. ковчези, ковчёга, ковчезима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ковчежиh, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ковче

жићи, ковчежйћа 3.2.3.; 1I.1.2.а.; 14.1.1.Ь.С. 
ко год, кога год, коме год (са значењем: сва

ко ко ) 12.3.4.; 14.2.2.1. 
когод, когагод, комегод (са значењем: неко) 

12.3.4.; 14.2.2.1. 
кодекс, -а м, мн. кодекси, кодёкса и кодекс, 

-а м, мн. кодекси, кодёкса 14.1.1.С. 

кодирати, кодйрам, 3. л. мн. кодирају, прил. 
сад. кодирајући 14.5.1.1.(3). 

кодификiiтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

кодификатор, кодификаТ6ра 14.1.1.а. 

кодификовати и кодификовати, -кујём, 

прил. сад. -кујући 14.5.1.1.(2) (и кодифицирати, 
кодифицйрам, 3. л. мн. кодифицирају, прил. сад. 
кодифицирајући 14.5.1.1.(3». 

кодицйл, -ила м, мн. кодицйли, кодицйла 

14.1.1.С. 

коегзистирати, коегзистйрам, 3. л. мн. 

коегзистирају, прил. сад. коегзистирајући 

14.5.1.1.(3). 
коедукација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Коељо (порт. Соеlhо), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
коефицијен(а)т, -нта м, мн. коефицијенти, 

коефицијената б.3.; 14.1.1.С. 

кожа, -ё ж, ген. мн. кожа 14.1.2.1.Ь. 

кожан, -жна, -жно, одр. кожнй, -а, -6, ген. мн. 
-йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кожiiр, -а м, ВОК. кожару и кожаре, инстр. -ом 

и -ем, мн. кожари, кожара и кожiiр, -ара м, ВОК. 

кожару и кожаре, ИнсТр. -аром и -арем, мн. ко

жари, кожара 14.1.1.а. 

кожара, -ё ж, ген. мн. кожара 14.1.2.1.Ь. 

кожарев = кожаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

кожарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кожiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кожiiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

кожiiрскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кожарство, -а с 14.1.3. 
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Кожјiiр 

Кожјiiр (слч. Koziar), -а м, инстр. -аром и 
-арем 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кожни В. кожан 

кожномишиliнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.2.1.d.; 14.3. 
кожокрилац, -ил ца М, ВОК. -ил че, инстр. -ил

цем (не -ом), мн. кожокрилци, кожокрилаца 

6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
кожув не него кожух (В.) 

кожура, -е Ж, ген. мн. кожура и кожура, -е 

Ж, ген. мн. кожура 14.1.2.1.Ь. 

кожурица и кожурица, -е Ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

кожух (не кожув), -а М, мн. кожуси, кожуха, 

кожусима 4.3.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кожухiiр, -ара м, ВОК. кожухару и кожуха

ре, инстр. -аром и -арем, мн. кожухари, кожу

хара 14.1.1.а. 

кожухарев = кожухаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
кожухiiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кожухарство, -а с 14.1.3. 
кожушак, -шка м, мн. кожушци, кожушака, 

кожушцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кожушиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. кожу

шићи, кожушићii 3.2.3.; l1.1.2.а.; 14.1.1.Ь.с. 
коза, -е Ж, ген. мн. коза 14.1.2.1.Ь. 

козiiк, -ака М, ВОК. козаче, мн. козаци, коза

ка, козацима, (ПМС: "у значењу сталежа, вр

сте војске и сл.; Козак, Козаци као етн. огра

нак или етногр. скупина.") 1I.I.I.a.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

козакиња, -е Ж, ген. мн. козакиња 11.2.1.Ь. 

козаков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
козiр, -ара м, ВОК. козару и козаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. козари, козара 14.1.1.а. 

Козара, -е Ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Козарац, -арца м, инстр. -арцем (не -ом), мн. 

Козарци, Козараца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
козарскii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Козара) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
козарачкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Коза

рац и р. Козара) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
козарев = козаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
козiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. козар

ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
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козмографскii 

Козарскi Дуби ца, Козарске Дуби це Ж 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
КОЗiiРСКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Коза

ра) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Козарчаиии, -а м, мн. Козарчани, Козарчана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Козiiрчев = Козарчев, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
козачиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

козачићи, козачићii 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
козiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
козаштво, -а с, мн. козаштва, козаштава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
козер, -ера м, ВОК. козеру, инстр. -ером, мн. 

козери, козера 14.1.1.а. 

козерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
козерскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коз(и)јii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Козјii liуприја, Козје ћуприје ж, (име моста) 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Козјii стијена, Козје стијене Ж 2.1.1.; 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
козинус не него кОсинус (В.) 

Козиревски (не Козирјевски, Козирев-

скиј), -ог(а) м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Козиревскиј не него Козиревски (В.) 

Козирјевски не него Козиревски (В.) 

козичав, -а, -о, одр. козичави, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
козлац, -аца М, инстр. -ацем (не -ом), мн. ко

злаци, козлаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
козлиli и козлиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. -ићи, козлићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
козметика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
козметичiiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. козметичари, козметичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
козметичiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
козметичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
козмичкii боље кОсмичкii (В.) 

козмогонија боље космогонија (В.) 

козмографија боље космографија (В.) 

козмографскii боље космографскii (В.) 



козмополит(а) 

козмополит(а) боље космополит(а) (В.) 

козмополитИзам боље космополитизам 

(В.) 

козмополиткиња боље космополитки-

ња (В.) 

козмополитскii боље космополитскii (В.) 

козмос боље кОсмос (В.) 

козорог, -а М, МИ. козорози, козорога, козо

розима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Козорог, -а М 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
коинцидентан, -тна, -тно, одр. коинцидент

нй, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
коинциденција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Која = Којо, -ё М, дат. К6ји, ак. К6ју, вок. Којо, 

иистр. К6јом И Којо, -а М, дат. К6ју, ак. К6ја, вок. 

Којо, инстр. К6јом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
којегде ек. уп. ијек. којегдје 

којегдје ијек. (ек. којегде), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
12.1.; 14.6. 

којекад, прип. 12.1.; 14.6. 
којекакав, -ква, -кво, одр. којекаквй, -а, -о, 

геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.2.2.2. 
којекако, прип. 12.1.; 14.6. 
којекоји, -а, -ё, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.2.2.2. 
којекуд и којекудв, прип. 12.1.; 14.6. 
којеоткуд(а), прип. 12.1.; 14.6. 
којечији, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.2.2.2. 
којешта, којечег(а), дат. којечем(у) 12.1.; 

14.2.2.2. 
којештарија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
који, -а, -ё геи. м и с којег(а), и ког(а), ж ко

јё, дат. М И с којем(у), и ком(е), ж којој, инстр. М 

И С којйм, ж којом, (Клајн 2009: .. Облик акуза
ти ва којеј(а) / КОја сме се употребљвати само 
за жива бића: човек која смо срели и сл. Када 

се заменица односи на нешто неживо или на 

именице збирног значења (као Hapog), мора за
држати облик који: йреgлоi који сше йоgнели, 

йослеgњи филм којије снимио, СКУЙ који имам 

асш ga йозgравuм и сл.") 4.2.а.; 14.2.2.2. 
који било, која БИло, које БИло, декп. ко

јег(а) и ког(а) БИло, којем(у) и и ком(у) БИло 

14.2.2.2. 
којн му драго, која му драго, којё му дра

го 14.2.2.2. 

кокошка 

којигод (понеки) 

који год, којёг(а) год, којём(у) год, (ма ко-

ји) 14.2.2.2. 
Којо = Која (В.) 

којот и којот, -а м, МИ. -и, којота 14.1.1.с. 

кока, -ё ж, дат. -ки (не -ци), вок. коко, геи. мн. 

к6ка и к6кй 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь.; 

кокаин, -ина М 5.2.2.; 14.1.1. 
кока-кола, кока-колё ж, геи. МИ. кока-к6ла, 

(пиће) 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Кока-Кола (еигп. Соса-Соlа), Кока-Колё ж 

1.2.1.1.т.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
кокета, -ё ж, геи. МИ. кокета 14.1.2.1.Ь. 

кокетан, -тна, -тно, одр. кокетнй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кокетерија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кокетно, прип. 14.6. 
кокетност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кокетовати, -тујём, прип. сад. кокетујући 

14.5.1.1.(2) (и кокетирати, кокетйрам, 3. п. МИ. 
кокетирају, прип. сад. кокетирајући 14.5.1.1.(3». 

кокичiiр и кокичiiр, -а М, вок. -у И -е, иистр. 

-ом и -ем, МИ. -чари, -чара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
кокодакати, кокодачём, прип. сад. кокодачу

ћи 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
кокот, -а м, МИ. кокОти, кокота и кокотови, 

кокотова 14.1.1.с. 

кокотати, кокоћём, прип. сад. кокоћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
кокотац, кокоца М, иистр. кокоцем, МИ. коко

ци, кокотаца, бот. 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 
кокотиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. коко

тићи, кокотйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кокошiiр, -ара м, вок. кокошару и кокоша

ре, иистр. -аром и -арем, ми. кокошари, коко

шара 14.1.1.а. 

кокошiiрнiiк = кокошињац (В.) 

кокошињац, -ињца, инстр. -ињцем (не -ом), 

ми. кокошињци, кокошйњаца, кокошињцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. = кокошарник, -а м, МИ. ко

кошарнйци, кокошарнйка, кокошарнйцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кокош(и)јii, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кокошка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. ко

кошкй И кокошiiка и кокошка, -ё ж, дат. -ки 
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коксара 

(не -ци), ген. мн. кокошкй и кокошака 6.2.2.Ь.; 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
коксара, -ё ж, ген. мн. коксара 14.1.2.1.Ь. 

коксiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

коксовати, -СУЈем, прип. сад. коксујући 

14.5.1.1.(2) (и коксирати, коксйрам, 3. n. мн. 
коксирају, прип. сад. коксирајући 14.5.1.1.(3». 

кокта, -ё ж, ген. мн. коктй 14.1.2.1.Ь. 

коктел-партија, коктел-шiртијё ж, дат. 

-шiртији, инстр. -шiртијом, мн. -шlртије, -шiр-

тйја 5.1.5.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
Кокто (фр. Cocteau), -оа м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
колаборација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
колаборационист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
колаборационистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колаборационисткиња, -ё ж, ген. мн. кола

борационисткйња 5.2.3.; 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
колаборирати, колаборйрам, 3. n. мн. кола

борирају, прип. сад. колаборирајући 14.5.1.1.(3). 
колiјна, -ё ж, ген. мн. колајнй 14.1.2.1.Ь. 

колапс, -а м, мн. колапси, колапса 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
колiрев = колiров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3.2. 
Коларчев народнй универзИтёт, Кошiр

чевог(а) юiродног(а) универзитета м 1.2.2.1.; 
3.1.2.; 14.1.1. 

колац, к6лца и к6ца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

к6лци, колаца, к6лцима и к6ци, кошiца, к6ци

ма и к6лчеви, к6лчёва и к6чеви, к6чёва 6.2.1.; 
7.2.2.; 7.2.2.Ь.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь.С. 

колiч, -ача м, инстр. колачем (не -ом), мн. 

колачи, колача 14.1.1.Ь.с. 

колачiр, -ара м, вок. колачару и колачаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. колачари, колачара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
колачарев = колачаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
колачiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
колачiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 
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колективизовати 

колачiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
колачати, -ам, прип. сад. кошiчајући 

14.5.1.1.(3). 
колачити, колачйм, прип. сад. кошiчёћи 

14.5.1.1.(4). 
колачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кола

чићи, кошiчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
колашце, -а и -ета с, ген. мн. колашаца, (дем. 

према коло) 14.1.3. 
Коле, -а и -ета м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
колеба не него колиба (в.) 

колебати (се), -ам (се), прип. сад. колебајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
колебљив, -а, -о, одр. колебљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
колебљивац, -йвца м, вок. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. колебљйвци, колебљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
колебљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
колёвка ек. уп. ијек. колијевка 

колёвчица ек. уп. ијек. колијевчица 

колеrа, -ё м, дат. -ги (не -зи), МН. колеге, ко-

ш!га 11.3.2.ј.; 14.1.1.а. 

колеrијiлан, -лна, -лно, одр. колегијалнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колеrијалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
колёrијум, -а м, инстр. колёгијумом, МН. ко

лёгијуми, колёгијума (и колёriiј, -иј а м, инстр. 

колёгијем, МН. колёгији, колёгйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
колеrин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
колеrиница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.а.Ь. 

колеrиницин не него колеrиничин (в.) 

колеrиничин (не колеrиницин), -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
коледа, -ё ж, ген. МН. колёда и коледа, -ё ж, 

ген. ми. к6лёда 14.1.2.1.Ь. 

коледiр, -ара м, ВОК. коледару и коледаре, 

инстр. -аром и -арем, МН. коледари, коледара 

14.1.1.а. 

коледiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
коледскй, -а, -о, ген. МН. йХ, (према коледа) 

4.2.а.; 14.3. 
колективизовати, -зујём, прип. сад. колек

тивизујући 14.5.1.1.(2) (и колективизирати, КО-



колективист(а) 

лективизйрам, 3. л. мн. колективизирају, прил. 
сад. колективизирајући 14.5.1.1.(3). 

колективист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

колективистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

колективност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
колектор, -а м, инстр. -ом, мн. колектори, ко

лектора 14.1.1.Ь.с. 

колекционiр (не колекционер), -ара м, вок. 

колекционару и колекционаре, инстр. -аром и 

-арем, мн. колекционари, колекционара 5.2.3.; 
14.1.1.а. 

колекционер не него колекционiр ( 
колекционiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3 
коленика ек. уп. нјек. кољеника 

коленица ек. уп. нјек. кољеница 

коленичнii ек. уп. ијек. кољеничнii 

колено ек. уп. ијек. кољено 

коленовиli ек. уп. ијек. кољеновиli 

коленскii ек. уп. ијек. кољенскй 

коленце и коленце ек. уп. ијек. кољенце и 

кољеице 

колера, -ё ж, ген. МН. колера и колера, -ё ж, 

ген. МН. колёра 14.1.2.1.Ь. 

колераба не него келераба (в.) 

колерик, -а м, ВОК. -риче, МН. кош~рици, 

колерйка, колерицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

колеричан, -ч на, -чно, одр. колеричнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колеричкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
колеричнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
колеu, -а м, мн. -и, колёџа 14.1.1.С. 

коли-бацил, коли-бацила м, мн. коли-баци

ли, коли-бацйла 14.1.1.С. 

колиба (не колеба), -ё ж, ген. мн. колйба 

14.1.2.1.Ь. 

колибри, -ија м, инстр. -ијем (не -ом), мн. ко

либрији, колибрйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
колибриli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. колибрићи, колибрйћа, (дем. према коли

бри) 3.2.3.; 14.l.l.b.c. 

количнiiчкii 

колидирати, колидйрам, 3. л. МН. колидира
ју, прил. сад. колидирајући 14.5.1.1.(3). 

колiiзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
колијевка ијек. (ек. колевка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. кољевака и колијевака (ек. колевiiка и 

колёвкй) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
колијевчица ијек. (ек. колевчица), -ё ж, ген. 

мн. -йца 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
колик, колика, колико, одр. коликй, -а, 

-о, ген. мн. коликйх И колик, колика, колико, 

одр. колики и коликй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3.2. 
колик било, колика било, колико БИло, декл. 

коликог(а) БИло, коликом(е) БИло 14.2.2.2. 
колик год му драго, колика год му драго, 

колико год му драго 14.2.2.2. 
колик год, колика год, колико год 

14.2.2.2. 
колик му драго, колика му драго, колико 

му драго, декл. коликог(а) му драго, коликом(е) 

му драго 14.2.2.2. 
колика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. колйка 

14.1.2.1.Ь.; 11.2.1.(1). 
колики-толики, колика-толика, колико

-толико, одр. коликй-толикй, -а, -о, ген. мн. ко

ликйх-толикйх 4.2.а.; 14.2.2.2. 
колико било, прил. и3р. 

колико год (колико било, ма колико) и ко-

ликогод (неколико). 

колико год му драго, прил. н3р. 

колико му драго, прил. и3р. 

колико, колико И колико, прил. 

колико-толико, колико-толико и коли-
КО-ТОЛИКО, прил. 

колitтис, -а м 14.1.1. 
колицан и колицан, -цна, -цно, одр. колиц

нй И колицнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

колицно и колицно, прнл. 14.6. 
количина, -ё ж, ген. мн. количина 14.1.2.1.Ь. 

количiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
количнiiк, -а м, мн. количници, количнйка, 

количницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
количнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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колишан 

колишан и колишан, -шна, -шно, одр. коли

шнй И колишнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

колобрiн и колобран, -а м, мн. -ни, -ана 

14.1.1.С. 

коловођа, -ё м, мн. коловође, коловођа 

3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

колоцијум, -а м, инстр. колодијумом, мн. ко

лодијуми, колодијума (и колодйј, -ија м, ин

стр. колодијем, мн. колодији, колодйја) 5.1.5.; 
14.1.1. 

КОЛОiiд, -ида м, мн. колойди, колойда 5.2.2.а.; 

14.1.1.С. 

колоквијiлан, -лна, -лно, одр. колоквијал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колоквијум, -а м, инстр. колоквијумом, мн. 

колоквијуми, колоквијума (и колоквйј, -ија 

м, инстр. колоквијем, мн. колоквији, колоквй

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
коломiЗ, -а м, мн. коломази, коломiiза 

14.1.1.С. 

коломаст, -и Ж, инстр. -асти и -ашћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
колонИзiтор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, ми. 

колонизатори, колонизатора 14.1.1.а. 

колонизовати, -зу јем, прип. сад. колонизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и колонизирати, колонизйрам, 
3. n. ми. колонизирају, прип. сад. колонизирају

ћи 14.5.1.1.(3». 
кОлонија и колонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
колонијалан, -лна, -лно, одр. колонијалнй, 

-а, -о, ген. ми. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колонијализам, -зма м, ми. -зми, -зама 5.1.5.; 

6.1.3.; 14.1.1.С. 
колонијiJIист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. 
колонйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
колонист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

колонистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

колонисткиња, -ё ж, геи. ми. колонисткйња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
колоњскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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колумбiријум 

колоплет и колоплет, -а м, МН. -плети, -плё

та 14.1.1.с. 

колор-фотографија, колор-фотографије 

ж, ген. МН. колор-фотографйја, (ПМС: "колор у 

спојевима, предност ОДВ. писању: колор шеле

визија, колор филм, колор фОШОiрафија итд.") 

5.1.5.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
колорист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

колористкиња, -ё ж, геи. ми. колористкйња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
колорйт, -нта м, ми. колорити, колори

та и колорит, -а м, ми. колорити, колорйта 

14.1.1.C.d. 
колос, -а м, ми. колоси, КОЛОса и колос, -а м, 

ми. колоси, КОЛОса 14.1.1.С. 

колосалан, -лна, -лно, одр. колосалнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
колосек ек. уп. ијек. колосијек 

колосеум, -а м, ми. колосеуми, колосеума 

14.1.1.С. 

Колосеум, -а м, (циркус у старом Риму) 

1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
колосијек ијек. (ек. колосек), -а м, ми. коло

сијеци, колосијёка, колосијецима (ек. колосёци, 

колосёка, колосёцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

колотечина и колотечина, -ё ж, геи. ми. -йна 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
колОфонијум, -а м, инстр. колОфонијумом, 

МИ. колОфонијуми, колОфонијума (и колОфо

Hiij, -ија м, инстр. колОфонијем, МН. колОфонији, 
колофонйја) 5.1.5.; 14.1.1. 

колпортерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МН. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

колпортёркин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
колпортёрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Колубара, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
колубарскй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Колубарска БИтка, Колубарскё бйткё ж, дат. 

Колубарској бйтки и бйци 1.2.1.1.1.ј.; 1.2.2.1.; 
11.3.2.h. и 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

колумбаријум, -а м, инстр. колумбаријумом, 

ми. колумбаријуми, колумбаријума (и колум-



колумна 

бариј, -ија м, инстр. колумбаријем, мн. колум

барији, колумбарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
колумна и колумна, -е ж, ген. мн. -нй 

14.1.2.1.Ь. 

колумнист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

колумнисткиња, -е Ж, ген. мн. колумнист

кйња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
колут, -а м, мн. колутови, колутова 14.1.1.с. 

колjrтиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. колу-

тићи, колутйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Колхида, -е Ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
колхидски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
колхоз, -а м, мн. колхози, колхоза и колхоз, 

-оза м, мн. колхози, колхоза 14.1.1.с. 

колхозник, -а м, ВОК. -нйче, мн. колхознйци, 

колхознйка, колхознйцима ll.1.1.a.(1); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

к6лце, -а и -ета с, ген. мн. колаца 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
колчина, -е Ж, ген. мн. колчйна = кочина, -е 

Ж, ген. мн. кочйна 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
к6лчити, колчйм, прил. сад. колчећи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
к6лчиli = кочиli, -а м, инстр. -ем, мн. -чићи, 

-чйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кољеника ијек. (ек. коленика), -е Ж, дат. -ци, 

ген. мн. -йка 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кољеница ијек. (ек. коленица), -е Ж, ген. мн. 

-йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
кољенични Йјек. (ек. коленични), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кољено ијек. (ек. колено), -а с, ген. мн. -ена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
кољеновиli ијек. (ек. коленовиli), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. -ићи, -йћа 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 
14.\.\.b.c. 

кољенски Йјек. (ек. коленски), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кољёнце ијек. (ек. колёнце), -енца и -енцета 

с, мн. -енца, -енаца и кољенце ијек. (ек. колен

це), -енца и -енцета с, мн. -енца, -енаца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

кома, -е Ж, ген. мн. кома и кома, -е Ж, ген. мн. 

кома 14.1.2.1.Ь. 

комад, -ада м, МН. комади, комада и комад, 

-а М, МН. комади, комада 14.1.1.с. 

комбинё 

комадиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кома

дићи, комадйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
комадйliак, -ћка, МН. комадићци, комадйћа

ка, комадићцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.l.1.с. 
команда, -е Ж, ген. мн. командй 14.1.2.1.Ь. 

Команда Ратног ваздухопловства, Ко

манде Ратног ваздухопловства Ж 1.2.1.l.k.; 
1.2.1.2.5.; 14.1.2.1. 

командант, -а М, вок. команданте, мн. коман

данти, команданата 6.3.; 14.1.1.а.с. 
командантски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
командир, -ира м, вок. командйре и коман

дйру, инстр. -иром И -ирем, мн. командири, ко

мандира 14.1.1.а. 

командирски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
командни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
командос, -а м, мн. командоси, командоса 

14.1.1.с. 

комар, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. ко

мари, комара, зоол. 14.1.1.Ь.с. 

комарац, -рца м, инстр. -арцем (не -ом), мн. 

комарци, комараца 6.2.1.; 14.1.l.Ь.с. 
комарча, -е Ж, ген. мн. комарчй, (риба) 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

комарчев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према кома

рац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
комасација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комасацијски, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.2. 
комасациони, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
комбајн, -а м, МН. комбајни, комбајна 

14.1.1.с. 

комбајнёр, -ера м, вок. комбајнеру, инстр. 

-ером, мн. комбајнери, комбајнера 14.1.1.а. 

комбинатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. комбинатори, комбинатора 14.1.l.а. 

комбинаторика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
комбинаторички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
комбине, -еа м, мн. комбинеи, комбинеа 

5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.с. 
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комбинезон 

комбинезон, -она М, МИ. комбинезони, ком

бинезона 14.1.1.с. 

комбинирке, комбинирки ж МИ. 14.1.2.1.Ь. 

комбинирцанге, комбit:нирцанги ж МИ. 

14.1.2.1.Ь. 

комбинован, -а, -о, одр. комбинован и, -а, -о, 

геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
комбиновати, -нујем, прил. сад. комбину

јући 14.5.1.1.(2) (и комбинирати, комбинирам, 
3. л. МИ. комбинира ју, прил. сад. комбинирајући 
14.5.1.1.(3». 

комедија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комедијант, -а М, МИ. комедијанти, комеди

јаната 5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
комедијанткиња и комедијанткиња, -е ж, 

геи. мн. -иња 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комедијантскй, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
комедијаш, -аша М, ВОК. комедијашу, инстр. 

-ашем (не -ом), МИ. комедијаши, комедијаша 

5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
комедијашкй, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
комедијаштво, -а с, МИ. комедијаштва, ко

медit:јiiштава 5.1.5.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
комедијица, -е ж, иистр. -ом, геи. МИ. -ица 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комедиограф, -а М, мн. комедиографи, ко

медиографа 5.2.3.; 14.1.1.с. 
комеморатйван, -вна, -вно, одр. комемора

тивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комеморација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
коментар, -ара М, иистр. -аром, МИ. комента

ри, коментара 14.1.1.Ь.с. 

коментарисати, коменпiришем, прил. сад. 

коменпiришући 14.5.1.1.(2). 
коментатор, -8 м, 80К. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

коментатори, коментатора 14.1.1.а. 

коментаторка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комерцнјалан, -лна, -лно, одр. комерцијал

ни, -а, -о, ген. МИ. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комерцијалац, -лца М, ВОК. комерцијалче, ии

стр. -алцем (не -ом), МИ. комерцијалци, комерци

јiiлаца 5.1.5.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
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комиоц 

комерцијализација, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комерцијализовати, -зу јем, прил. сад. ко

мерцијализујући 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и комерци
јализирати, комерцијализирам, 3. л. МИ. комер
цијализирају, прил. сад. комерцијализирајући 

5.1.5.; 14.5.1.1.(3». 
комерцијалист(а), -е М, МИ. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. 
комерцијалистичкй, -а, -о, геи. мн. -их 

3.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
комерцијалисткиња, -е ж, ген. мн. комерци

јалисткиња 5.1.5.; 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
комерцијалка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. 

комерцијалки 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комесар, -ара М, ВОК. комесару и комесаре, 

иистр. -аром и -арем, МИ. комесари, комесара 

14.1.1.а. 

комесарев = комесаров, -а, -о, геи. МИ. -их 
4.2.а.; 14.3. 

комесаријат, -ата М, МИ. комесаријати, ко

месаријата 5.1.5.; 14.1.1.с. 
комесарскй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
комесйрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. ко

месарки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комесарство, -а с, МИ. комесарства, коме

сарстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
комешај, -а М, иистр. -ајем (не -ом), МИ. коме

шаји, комешајii 14.1.1.Ь.с. 

комешати, -ам, прил. сад. комешајући 

14.5.1.1.(3). 
комидба, -е ж, геи. МИ. комидiiба 14.1.2.1.Ь. 

комика, -е ж, дат. -ци, геи. МИ. комика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
комилац (не комиоц), -иоца М, ВОК. -иоче, 

иистр. -иоцем (не -ом), МИ. комиоци, комилаца, 

комиоцима 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
коминике (уо6. комнннке) = комунИКi! 

(уоб. комунике), -еа М, МИ. -еи, -еа 5.2.2.; 5.2.4.; 
14.1.1.с. 

коминтент не него комИтент (В.) 

Коминтерна, -е ж, скр. за Комунистичка ин

тернационала 13.4.2.; 14.1.2.1. 
Коминформ, -а М, скр. за Комунистички Ин

формациони биро 13.4.2.; 14.1.1. 
ком ноц не него комилац (В.) 



комисија 

комисија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Комисија за уставна пiпања Скупштинё 

Републикё Српскё, ж 1.2.1.2.5. 
комitсйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
комисион, -она М, МН. комисиони, комиси

она 5.2.3.; 14.1.1.с. 
комисионар, -ара М, ВОК. комисионару и ко

мисионаре, инстр. -аром и -арем, МН. комисио

нари, комисионара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
комисионарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 5.2.3.; 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комисионарскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
комисиiiнй, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
комита, -е Ж, ген. мн. комйта 14.1.2.1.Ь. 

KOMilтeHT (не коминтент), -а М, мн. коми

тенти, комитената 6.3.; 14.1.1.с. 
KOMilтёT, -ета М, мн. комитети, комитета 

14.1.1.с. 

комитетлија, -е М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
комilтёТСКй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
комити, -йм, прил. сад. комећи 14.5.1.1.(4). 
комичан, -чна, -чно, одр. комичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. комичари, комичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
комичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
комичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
комишати, -ам, прил. сад. комишајући 

15.5.1.1.(3). 
комов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
комовача, -е Ж, ген. МН. комовача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

комодор, -ора М, ВОК. комодору И комодоре, 

инстр. -6ром, мн. комод6ри, комод6ра 14.1.1.а. 

Комонвелт (енгл. Commonwea1th), -а М 

1.2.1.1.п.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
коморач, -ача М, инстр. коморачем (не -ом), 

мн. коморачи, коморача, бот. 14.1.1.Ь.с. 

компатриоткиња 

коморнйк, -а М, ВОК. -нйче, мн. коморнйци, 

коморника, коморницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

коморнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

коморскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коморuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
коморuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
КОМiiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комп., скр. за компаратйв 13.3.1.с. 

компактан, -тна, -тно, одр. компактнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
компакт-диск, компакт-диска М, мн. компакт

-дискови, компакт-дискова 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

компактност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
компанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
компанйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
компањонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
компаративист(а) = компаратист(а), -ё М, 

мн. -и, -йста, -истима 14.1.1.е. 

компаратitстика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

компарација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
компарирати, комшlрйрам, 3. л. мн. ком па

рирају, прил. сад. компарирајући 14.5.1.1.(3). 
ком партија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија, скр. за комунitстичка партија 5.1.5.; 
13.4.2.; 14.1.2.1.Ь. 

компас и ком пас, -а М, мн. -паси, компаса 

14.1.1.с. 

компатибйлан, -лна, -лно, одр. компатибил

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
компатибилност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
компатриот(а), -ё М, мн. компатриоти, ком

патрибта, компатриотима и ком патриоте, ком

патриота, компатриотама 5.2.2.; 14.1.1.f. 
компатрitоткиња, -ё ж, ген. мн. компатри

откйња 5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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n'UlYIIII;п,цnЈЈ' М 

компенднјум, -а м, инстр. КОМПёндијумом, 

мн. КОМПёндијуми, КОМПёндијума (и ком пен

дйј, -ија м, инстр. КОМПёндијем, мн. КОМПёндији, 

компёндйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
компензатор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. компензатори, компензатора 14.1.1.а. 

компензација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
компензацнонй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
компензовати, -зујём, прил. сад. компензују

ћи 14.5.1.1.(2) (и компензирати, компензйрам, 
3. Л. мн. компензирају, прил. сад. компензирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

компетентан, -тна, -тно, одр. компетентнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
компетентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
компilлатор, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

компилатори, компилатора 14.1.1.а. 

компиловати, -лујём, прил. сад. компилу

јући 14.5.1.1.(2) (и компилирати, компилйрам, 
3. Л. мн. компилирају, прил. сад. компилирајући 
14.5.1.1.(3». 

компјУтер и компјутер, -а м, инстр. -ом, мн. 

-тери, -тёра 14.1.1.Ь.С. 

компјутеризација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
компјутеризовати, -зујём, прил. сад. компју

теризујући 14.5.1.1.(2). 
компјутерист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

компјутерскй и компјУтерскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
комплекс, -а м, мн. комплекси, комплёкса 

14.1.1.С. 

комплексан, -сна, -сно, одр. комплекснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комплексно, прил. 14.6. 
комплексност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
комплемент, -а м, мн. комплементи, ком

племената 6.3.; 14.1.1.С. 
комплементаран, -рна, -рно, одр. компле

ментарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комплет, прил. 14.6. 
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комплет, -а м, мн. комплети, комплёта 

и комплет, -ета м, мн. комплети, комплета 

14.1.1.С. 

комплетирати, комплетйрам, 3. Л. мн. 

комплетира ју, прил. сад. комплетирајући 

14.5.1.1.(3). 
комплетно, прил. 14.6. 
компликовiiност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
компликовати, -кујём, прил. сад. компли

кујући 14.5.1.1.(2). 
комплимен(а)т, -ента м, мн. комплименти, 

комплимената 6.3.; 14.1.1.С. 
композйтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

композйтори, композйтора 14.1.1.а. 

композйторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

композиција, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
композицйјскй = композициони (в.) 
композициони = композицйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
компонента, -ё ж, ген. мн. компонентй и ком

понента, -ё ж, ген. мн. компонената 14.1.2.1.Ь. 

компоновати, -нујём, прил. сад. компонују

ћи 14.5.1.1.(2) (и компонирати, компонйрам, 
3. Л. мн. компонирају, прил. сад. компонирајући 
14.5.1.1.(3». 

ком пресија и ком пресија, -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
компресор, -а м, инстр. -ом, мн. компресори, 

компресора 14.1.1.Ь.С. 

компримовати, -мујём, прил. сад. ком при

мујући 14.5.1.1.(2) = компримирати, компри

мйрам, 3. Л. мн. компримирају, прил. сад. ком
примирајући 14.5.1.1.(3). 

компромис, -а м, мн. -иси, -йса 14.1.1.С. 

компромисност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
компромитантан, -тна, -тно, одр. компро

митантнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
компромитовати, -тујём, прил. сад. компро

митујући 14.5.1.1.(2) (и компромитирати, ком
промитйрам, 3. Л. мн. компромитирају, прил. сад. 
компромитирајући 14.5.1.1.(2». 



комеомолац 

комсомолац, -лца м, ВОК. комсомолче, иистр. 

-олцем (не -ом), ми. комсомолци, комсомолаца 

6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
комеомолка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
комуналац, -лца м, ВОК. комуналче, иистр. 

-алцем (не -ом), ми. комуналци, комунiiлаца 

6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
комунiлије, комунiiлија ж ми. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

комунйр, -ара м, ВОК. комунару и комуна

ре, иистр. -аром и -арем, МИ. комунари, кому

нара 14.1.1.а. 

комуникатйван, -вна, -вно, одр. комуника

тивни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комуникација, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комуникацйјекй = комуникационй (в.) 

комуникационй = комуникацйјекй, -а, -о, 

геи. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
комуникё = коминикё (в.) 

комуниет(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

комунистички, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

комуниеткиња, -е ж, ген. МН. комунисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
комуницирати, комунiщирам, 3. n. МН. 

комуницирају, прип. сад. комуницирајући 

14.5.1.1.(3). 
комунекй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
комуњара, -е ж, ген. МН. комуњара 

14.1.2.1.Ь. 

комуњiiрекй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
комутацнја, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комушати, -ам, прип. сад. комушајући 

14.5.1.1.(3). 
комушина, -е ж, ген. мн. комушина 

14.1.2.1.Ь. 

комушка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ака 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

комфор (не конфор), -ора М, инстр. -ором, 

МН. -ори, -ора 14.1.1.b.c.d. 
комфоран (не конфоран), -рна, -рно, одр. 

комфорнй И конфорни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

коначиli 

комшија, -е м, дат. -ији, вок. -иј а, иистр. -иј ом, 

МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
комшијин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
комшијиница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
комшйјка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1l.3.2.a.; 14.1.2.1.Ь. 
комшйјекй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
комшйка и комшика, -е ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ики 1l.3.2.a.; 14.1.2.1.Ь. 
комшilлук, -а М, МН. комшилуци, комшилу

ка, комшйлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
комшиница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

комшйика, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1l.3.2.a.; 14.1.2.1.Ь. 
комшйнекй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
комшо = комша (в.) 

КоНiiвли, Конавiiла м МН., дат. Конавлима 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.С. Конављанин, -а м, мн. Кона
вљани, Конављана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 

Конавока = Конављiика (в.) 

коиавоскй = конављанскй, -а, -о, ген. МН. 
-их 1.2.2.1.; 4.2.а. 

Конављјјнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

Конављанки = Конавока, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. МН. Коюiвока и Конавалака 1.2.1.1.d.; 
1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

конављанекй = конавОски (в.) 
конагџија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, ин

стр. -иј ом, МН. -иј е, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а. 

конак, -а м, МН. конаци, конака, конацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
конаковати, -ку јем, прип. сад. к6накујући 

14.5.1.1.(2). 
конац, конца м, инстр. концем, МН. конци, ко

наца, (нит; последњи час) 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
коначан, -чна, -чно, одр. коначни, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
коначiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

коначари, коначара 3.1.2.; 3.1.3.; 14.1.1.а. 
коначити, -им, прип. сад. коначећи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
коначиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кона

чићи, коначића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
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коначиште 

коначиште, -а с, ген. мн. коначишта 3.1.2.; 
14.1.3. 

коначни ца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

коначност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конвејер, -а М, иистр. -ом, ми. конвејери, кон

вејера, (текућа врпца) 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
конвексан, -сна, -сно, одр. конвексни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конвексност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конвенијенција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конвенирати, конвенирам, 3.л. мн. конве

нирају, прил. сад. конвенирајући 14.5.1.1.(3). 
конвент, -а М, мн. конвенти, конвената 6.3.; 

14.1.1.С. 

конвенција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конвенционiлан, -лна, -лно, одр. конвенци

онални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конвенционалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конвергентан, -тна, -тно, одр. конвергент

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конвергирати, конвергирам, 3. Л. мн. конвер

гирају, прил. сад. конвергирајући 14.5.1.1.(3). 
конверзација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конверзацијски = конверзациони (в.) 

конверзациони = конверзацијски, -а, -о, 
ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

конвертибiiлан, -лна, -лно, одр. конверти

билни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конвертибилност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конвертовати, -ту јем, прил. сад. конвертују

ћи 14.5.1.1.(2) (и lCонвертирати, конвертйрам, 
3. Л. мн. конвертирају, прил. сад. конвертирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

конвертор, -а м, инстр. -ом, мн. конвертори, 

к6нвертора 14.1.1.Ь.С. 

конвикт, -а м, мн. к6нвикти, к6нвиката 6.3.; 
14.1.1.С. 

конвој, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. конвоји, 

конвоја 14.1.1.Ь.с. 
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кондоминијум 

конвулзиван, -вна, -вно, одр. конвулзивни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конвулзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конгенијiлан, -лна, -лно, одр. конгенијал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.2. 
конгенијалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конгресист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

конгресисткиња, -е ж, ген. мн. конгресист

киња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
конгресмен, -а м, мн. к6нгресмени, конгре

смена 14.1.1.С. 

конгресменка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

конгресни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
конгруентан,-тна,-ТНО,одр.конгруёнтнИ, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конгруенција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конд., СКр. кондиционiл 13.3.1.Ь. 

кондензiтор, -а М, инстр. -ом, мн. конденза

тори, кондензатора 14.1.1.Ь.С. 

кондензација, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, МИ. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
lCондензацијски = кондензациони (в.) 

кондензациони = кондензацијски, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кондензовiност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кондензовати (се), -у јем (се), прил. сад. к6н

дензујући (се) 14.5.1.1.(2) (и кондензирати, кон
дензирам, 3. Л. мн. кондензира ју, кондензирају
ћи) 14.5.1.1.(3». 

кондензор, -а м, инстр. -ом, мн. к6ндензори, 

к6ндензора 14.1.1.Ь.С. 

кондир, -ира м, инстр. -иром, мн. кондири, 

кондира 14.1.1.Ь.С. 

кондиционiл, -ала М, мн. кондиционали, 

кондиционала 5.2.3.; 14.1.1.С. 
кондиционiлан, -лна, -лно, одр. кондицио

нални, -а, -о, ген. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кондоминијум, -а М, инстр. кондоминију

мом, мн. конд6мйнијуми, кондомйнијума (и 

кондомйниј, -ија М, инстр. конд6мйнијем, мн. 

конд6минији, конд6минија) 5.1.5.; 14.1.1. 



кондор 

кондор И кондор, -а м, инстр. -ом, мн. -ори, 

-ора 14.1.1.Ь.с. 

кондотјёр, -ера, ВОК. кондотјёру, инстр. 

-ером, мн. кондотјери, кондотјера 14.1.1.а. 

кондуктёр, -ера м, ВОК. кондуктёру, инстр. 

-ером, мн. кондуктери, кондуктера 14.1.1.а. 

кондуктёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кондуктёркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
к6нljа, -ё ж, ген. мн. к6нђа 14.1.2.1.Ь. 

Конектикат (енгл. Connecticut), -ата м 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
конзеквентан боље консеквентан (В.) 

конзеквентност боље консеквентност (В.) 

конзеквенција боље консеквенција (В.) 

конзёрва, -ё ж, ген. мн. конзёрва и конзёр-

ви 14.1.2.1.Ь. 

конзервативан, -вна, -вно, одр. конзерватив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конзервативац, -вца м, ВОК. конзервативче, 

инстр. -ивцем (не -ом), мн. конзервативци, кон

зервативаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
конзервативизам = конзерватизам, -зма 

м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 14.1.1.с. 
конзерватйвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
конзервативност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конзерватitзам = конзервативизам (В.) 
конзерватистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
конзерватор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

конзерваторн, конзерватора 14.1.1.а. 

конзерваторијум, -а м, инстр. конзервато

ријумом, мн. конзерваторијуми, конзерватори

јума (и конзерваторйј, -иј а м, инстр. конзерва

торијем, мн. конзерваторији, конзерваторија) 

5.1.5.; 14.1.1. 
конзерваторист(а), -ё м, мн. -Н, -иста, -нс

тима 14.1.1.е. 

конзерватористкиња, -ё ж, ген. ми. конзер

ваторнсткиња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
конзервација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

коничан 

конзервисати, -ишём, прил. сад. конзерви

шући 14.5.1.1.(2) (и конзервирати, конзерви
рам, 3. л. мн. конзервирају, прил. сад. конзерви
рајући 14.5.1.1.(3». 

КОНЗЙJIијум, -а м, инстр. конзилијумом, мн. 

конзилијумн, конзилијума (и КОНЗЙJIйј, -ија 

м, инстр. конзилијем, мн. конзйлији, конзйли

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
конзистентан боље консистентан (В.) 

конзистентност боље консистентност (В.) 

конзистенција боље консистенција (В.) 

конзисторйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

конзола (и консола), -ё ж, ген. мн. -6ла 

14.1.2.1.Ь 

конзорцијум, -а м, инстр. конзорцијумом, 

мн. конзорцијуми, конзорцијума (и конзорциј, 

-ија м, инстр. конзорцијем, мн. конзорцији, кон

зорција) 5.1.5.; 14.1.1. 
конзул и конзул, -а м, мн. -ули, -ула 

14.1.1.с. 

конзуларан, -рна, -рно, одр. конзуларни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конзулат, -ата м, мн. конзулати, конзулата 

14.1.1.с. 

конзулатскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
конзулица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

конзулски и конзулскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
конзултативан не него консултатйван (В.) 

конзултација не него консултација (В.) 

конзултационй, конзултацйјскй не него 

консултациiiни, консултацијски (В.) 

конзум (не консум), -ума м, мн. -уми, кон

зума 14.1.1.c.d. 
конзумација (не консумација), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конзумент (не консумент), -а м, мн. -менти, 

-ената 6.3.; 14.1Ј.с. 
конзумирати (не консумирати), конзуми

рам, 3. л. мн. конзумирају, прил. сад. конзумира
јућн 14.5.1.1.(3). 

коничан, -чна, -чно, одр. конични, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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коничност 

коничност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конј, екр. конјунктнв 13.3.1.а. 

коијугација (не коњугација), -е ж, дат. -ији, 

инетр. -иј ом, МН. -ије, -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конјугацнјскн = конјугаЦИОНii ( 
конјугаЦИОНii = конјугацнјскн, -а, -о, ген. 

МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конјуговати, -гу јем, прил. сад. конјугу

јући 14.5.1.1.(2) (и конјугирати, конјугйрам, 
3. л. мн. конјугирају, прил. сад. конјугирајући 
14.5.1.1.(3». 

коијунгтiiв (не коијуктiiв, коњуктнв), -а 

М, мн. конјунгтиви, конјунгтива 14.1.1.с. 

конјунгтнван, -вна, -вно, одр. конјунгтивни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конјунгтивНтис (не конјуктивитис, ко

њуктивНтис), -а М 14.1.1. 
конјуигтура (не конјуктура, коњуктура), 

-е ж, ген. МН. конјунгтура 14.1.2.1.Ь. 

конјунгтуРист(а) (не конјунктурист(а), 

коњуктурист(а», -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

конјунгција (не конјункција, коњукција), 

-е ж, дат. -ији, инетр. -иј ОМ, МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

конјуктнв не него конјунгтнв (В.) 

конјуктивитис не него конјунгтивНтис 

(В.) 

конјуктура не него конјунгтура (В.) 

конјунктурист(а) не него конјунгту

рист(а) (В.) 

конјункција не него конјунгција (В.) 

конквван, -вна, -вно, одр. конкавни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конкавност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конквистiдор (уоб. УМ. ИЗВ. конкистiдор), 

-а М, вок. -у И -е, инетр. -ом, МН. КОНКВИСТiiдори, 

конквистадора 14.1.1.а. 

конклава, -е ж, ген. мн. конклава 14.1.2.1.Ь. 

конклавист(а), -е М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

конкордантан, -тна, -тно, одр. конкордант

ни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конкорданцнја, -е ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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конопчиli 

конкретан и конкрётан, -тна, -тно, одр. 

конкретни и конкретни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

конкретизовати, -зу јем, прил. сад. конкре

тизујући 14.5.1.1.(2) (и коикретизирати, кон
кретизирам, 3. л. МН. конкретизирају, прил. сад. 
конкретизирајући 14.5.1.1.(3». 

конкрётност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конкурент, -а М, МН. конкуренти, конкуре

ната 6.3.; 14.1.1.с. 
конкурентан и конкурента н, -тна, -тно, 

одр. конкурентни и конкурентни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конкуРенткиња, -е ж, ген. мн. конкурент

киња 14.1.2.1.Ь. 

конкурентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конкурисати, -ишем, прил. сад. конкуришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
конобiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. конобари, конобара 14.1.1.а. 

конобiрев = конобiров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
конобари ца, -е ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

конобари цин не него конобари чин (В.) 

конобаричин (не конобарицин), -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
конопац, -пца М, инстр. -опцем (не -ом), МИ. 

конопци, конопiiца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
конопљiк, -ака М, мн. конопљаци, конопља

ка, конопљацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
конопљвнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, бот. 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
конопљiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-к и, зоол. 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
конопљика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. конопљика 

и конопљики, бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
КОНОПЉiiште, -а с, ген. мн. конопљйшта 

14.1.3. 
конопче, -ета с 14.1.3. 
конопчина, -е ж, ген. мн. конопчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

конопчиli, -а М, инетр. -ем (не -ом), мн. КО

нопчићи, конопчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 



Конор 

Конор (енгл. Connor), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

консалтинг, -а м, мн. консалтинзи, консал

тйнга, консалтинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
конс- боље него конз-, први део лат. ре

чи: консеквентан, консеквенција, консекуци

ја, консензус, консигнаЦИОНи,консистёнтан 

итд. 

консеквентан (и конзеквентан), -тна, -тно, 

одр. консеквентни (и конзеквентни), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
консеквентност (и конзеквентност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

консеквенција (и конзеквенција), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
консеквенца, -ё ж, ген. мн. консеквенцй 

14.1.2.1.Ь. 

консекрација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кОнсекутИван,-вна,-вно,одр.кОнсекутЙв

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
консекуција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
консензус (не концензус), -а м, мн. консен

зуси, консензуса 14.1.1.С. 

консигнација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
консигнациони, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
консистентан (боље него конзистентан), 

-тна, -тно, одр. консистентни (и конзистентни), 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
консистентност (боље него конзистент

ност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
консистенција (и консистенција), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј ом, ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
коисола боље конзОла (в.) 

консонант, -а м, мн. консонанти, консона

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
консонантilзам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

консонантски, -а, -о, ген. мн. йх 4.2.а.; 14.3. 
конспиративан, -вна, -вно, одр. конспира

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

конституционалан 

конспиративност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конспиратор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

конспйратори, конспйратора 14.1.1.а. 

конспираторски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
конспирација, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конспирисати, -ишем, прил. сад. конспйри

шући 14.5.1.1.(2) (и конспирирати, конспйри
рам, 3. л. мн. конспирйрају, прил. сад. конспирй
рајући 14.5.1.1.(3)). 

константа, -е ж, ген. мн. константа и кон

станта, -е ж, ген. ми. константа и констаната 

14.1.2.1.Ь. 

константан и константан, -тна, -тно, одр. 

константнй и константни, -а, -о, геи. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Константин и Константин, -а м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Константинов и Константинов, -а, -о, ген. 

МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Константинопољ, -а м, (Цариград, дана

шњи Истанбул) 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
константно, ПРИЛ. 14.6. 
констатација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
констатовати, -ту јем, ПРИЛ. сад. констату

јући 14.5.1.1.(2). 
констелација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
констернација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конституJiнта, -е ж, ген. МН. конституана

та и конституанта, -е ж, ген. МН. коституанти 

14.1.2.1.Ь. 

конституисати, -ишём, ПРИЛ. сад. конститу

ишући 14.5.1.1.(2) (и конституирати, консти
туирам, 3. Л. МН. конституйрају, ПРИЛ. сад. кон
ституйрајући 14.5.1.1.(3)). 

конститутиван,-вна, -ВНО,одр. конститу

тйвнй, -вна, -вно, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конституција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конституционалаи, -лна, -лно, одр. консти

туционалнй, -лна, -лно, ген. мн. конституцио

налних 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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констнтуцибнii 

конституцибнii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

конструисати, -ишём, прнл. сад. конструи

шући 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
конструктнван, -вна, -вно, одр. конструк

тивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конструктивист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

конструктивистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конструктивност, -ости Ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конструктор, -а м, ВОК. -у И -е, ннстр. -ом, мн. 

конструктори, конструктбра 14.1.1.а. 

конструкција, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конструкцнјскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
консултант, -а м, мн. консултанти, консул

таната 6.3.; 14.1.1.С. 
консултатiiван (не конзултатiiван), -вна, 

-вно, одр. консултативни (и конзултативни), -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
консултација (не конзултација), -ё ж, дат. 

-ији, ннстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
консултацибнii (не конзултацибнii) = кон

султацiiјскii (не конзултацiiјскii), -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
консултовати, -тујём, прнл. сад. консулту-

јући 14.5.1.1.(2). 
консум не него конзум (в.) 

консумација не него конзумација (в.) 

консумент не него конзумент (в.) 

консумирати не него конзумирати (в.) 

контакт, -а м, мн. контакти, контакта и кон-

таката 6.3.; 14.1.1.С. 
контактирати, контактирам, 3. л. мн. кон

тактирају, прнл. сад. контактирајући, (Клајн 

2009: "коншакшuрашu с неким, не коншакшu
рашu некоја") 14.5.1.1.(3). 

контактнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
контаминiipаност, -ости ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
контаминирати, контаминирам, 3. л. мн. 

контаминирају, прнл. сад. контаминирајући 

14.5.1.1.(3). 
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контраадмирал 

контејнер, -а м, ннстр. -ом, мн. контејнери, 

контејнёра 14.1.1.Ь.С. 

контејнерскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
контекст, -а м, мн. контексти, контёкста 

14.1.1.C.d. 
контемплатiiван, -вна, -вно, одр. контем

плативни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
контемплација, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
контигент не него континrент (в.) 

континrент (не континrент и конти

reHT), -нта м, мн. контингенти, контингената 
6.3.; 14.1.1.С. 

континент (не континент), -нта м, мн. кон

тиненти, ген. мн. континената 6.3.; 14.1.1.С. 
континенталан, -лна, -лно, одр. континен

тални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
континенталац, -лца м, ВОК. континенталче, 

ннстр. -алцем (не -ом), мн. континенталци, кон

тиненталаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
континенталка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
континентскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
континуiipан, -а, -о, одр. континуирани, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
континуирати, континуирам, 3. л. мн. кон

тинуирају, прнл. сад. континуирајући 5.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

континуитет, -ета м, мн. континуитети, 

континуитета 5.2.2.; 14.1.1.С. 
контист(а), -ё м, мн. контисти, контиста, 

контистима 14.1.1.е. 

кбнтни и контни, -а, -о, одр. -и, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
конто, -а с, мн. конта, коната 14.1.3. 
контра, предл. 

контра, -е ж, геи. МИ. контри 14.l.2.l.Ь. 

контра-, формант у сложеницама. 

контраалт, -а м, МИ. контраалтови, контра-

алтова 14.1.1.С. 

контраавионскii, -а, -о, ген. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
контраадмирал, -ала м, ми. контраадмира

ли, контраадмирала и контраадмИрал, -ала м, 

МИ. контраадмирали, контраадмирала 14.1.1.С. 



контраатак 

контра атак, -а м, ми. контраатаци, контра

атака, контраатацима 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 
контраатака, -е Ж, дат. -ци, геи. МИ. контра

атака 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
контрабандист(а), -е м, ми. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

контрабас и контрабас, -а м, МИ. контраба

сови, контрабасова 14.1.1.С. 

контрабасист(а), -е М, МИ. -и, -иста, -исти-

ма 14.1.1.е. 

контраверза не него контроверза (в.) 

контраверзан не него контроверзан (в.) 

контраверзија не него контроверзија (в.) 

контрадикторан, -рна, -рно, одр. контра-

дикторни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
контрадикција, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
контракт, -а М, МИ. контракти, контракта и 

контраката 14.1.1.С. 

контрактуiiлан, -лна, -л но, одр. контракту

ални, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
контрактуа.лац, -лца М, ВОК. контрактуалче, 

иистр. -алцем, МИ. контрактуалци, контрактуа

лаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
контрактуiiлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

МИ. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
контраН8nад и контранапад, -а М, МИ. -па

ДИ, -пада 14.l.l.C. 
контраобавештајац, -јца М, ВОК. контра

обавештајче, иистр. -ајцем (не -ом), МИ. кон

траобавештајци, контраобавештајiiца 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

контраОбавештiiјни, -а, -о, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
контраофанзива, -е Ж, геи. МИ. контраофан

зива 14.1.2.1.Ь. 

контрапродуктиван и контрапродук

тиван, -вна, -вно, одр. контрапродуктивни и 

контрапродуктивни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

контрапункт, -а М, МИ. контрапунктови, 

контрапунктова 14.1.1.С. 

контрапунктирати, контрапунктирам, 3. л. 
МИ. контрапунктирају, прил. сад. контрапункти

рајући 14.5.1.1.(3). 
контрапунктнст(а), -е м, МИ. -и, -иста, -ис

тима 14.I.I.е. 

контролисати 

контрапунктски, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
контрареволуција, -е Ж, дат. -ији, иистр. 

-иј ом, МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
контрареволуционiiр, -ара М, вок. -ару и 

-аре, иистр. -аром и -арем, МИ. контрареволуцио

нари, контрареволуционара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
контрасигнатура, -е Ж, геи. МИ. контрасиг

натура 14.l.2.l.b. 
контрасигнација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
контрасигнирати, контрасигнирам, 3. л. МИ. 

контрасигнирају 14.5.1.1.(3). 
контраста н, -тна, -тно, одр. контрастни, -а, 

-о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
контрастност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
контрастовати, -ту јем, прил. сад. контра

стујући 14.5.1.1.(2) (и контрастирати, контра
стирам, 3. л. МИ. контрастирају, прил. сад. кон
трастирајући 14.5.1.1.(3». 

контрахент, -а м, МИ. контрахенти, контра

хената 6.3.; 14.1.1.С. 
контрахирати, контрахирам, 3. л. ми. 

контрахирају, прил. сад. контрахирајући 

14.5.1.1.(3). 
контрацептиван, -вна, -вно, одр. контрацеп

тивни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
контра цеп ција, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
контрацепцијски, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
контрiiш, -аша М, ВОК. контрашу, иистр. -ашем 

(не -ом), МИ. контраши, контраша 14.1.1.а.Ь. 

контрашпијунажа, -е Ж, геи. МИ. контра

шпијунiiжа 14.1.2.1.b. 
контрирати, контрирам, 3. л. МИ. контрира

ју, прил. сад. контрирајући 14.5.1.1.(3). 
контроверза (не контраверза), -е Ж, геи. МИ. 

контроверзи 14.1.2.1.Ь. 

контроверза н (не контраверзан), -зна, 

-зно, одр. контроверзни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

контроверзија (не контраверзија), -е Ж, дат. 

-ији, иистр. -ијбм, МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.l.2.l.b. 
контролисати, -ишем, прил. сад. контроли

шући 14.5.1.1.(2). 
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контролор 

контролор, -ора м, ВОК. контролору, инстр. 
-ором, мн. контролори, контролора 14.1.1.а. 

контролорка, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

контр6лоркй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
контролоркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
контузован, -а, -о, одр. к6нтузованй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
контузовати, -зујём, прил. сад. контузују

ћи 14.5.1.1.(2). 
конфедералист(а), -ё М, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

конфедератйван, -вна, -вно, одр. конфедера

тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конфедерација, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфекционар, -ара м, ВОК. конфекционару 

и конфекционаре, инстр. -аром и -арем, мн. кон

фекционари, конфекционара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
конфекцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
конферансјё, -еа м, мн. конферансјеи, кон

ферансјеа 14.1.1.С. = конферансијё, -еа м, мн. 

конферансијеи, конферансијеа 5.1.5.; 14.1.1.С. 
конференција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конференцiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
конферисати, -ишём, прил. сад. конферишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
конфесија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфесiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
конфесионалан, -лна, -лно, одр. конфесио

налнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конфёт, -ета М, мн. конфети, конфета 

14.1.I.С. 

конфигурација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфitдент, -а М, мн. конфиденти, конфиде

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
конфitдеНТСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
конфинирати, конфинирам, 3. Л. мн. конфи

нирају, прил. сад. конфинирајући 14.5.1.1.(3). 
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концентрован 

конфискација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфисковати, -кујём, прил. сад. конфиску

јући 14.5.1.1.(2). 
конфликт, -а м, мн. конфликти, конфлика-

та 6.3.; 14.1.1.С. 
конфор не него комфОР (в.) 

конфоран не него комфораи (в.) 

конформан, -мна, -мно, одр. конформнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
конформист(а), -ё М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

конформистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

конфронтација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфронтирати, конфронтирам, 3. Л. мн. 

конфронтирају, прил. сад. конфронтирајући 

14.5.1.1.(3). 
конфузија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
конфузност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конфуцијанизам = конфучијанизам (в.) 

конфуцијанскii = конфучијанскii (в.) 

Конфуције = КонФ5'чије (в.) 

конфучијанitзам = конфуцијанitзам, -зма 

м 6.1.3.; 14.1.1. 
конфучијанскii = конфуцијанскii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Конфучије = Конфуције, -ија м 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.1. 
концензус не него консензус (в.) 

концентраЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

концентрисан, -а, -о, одр. концентрисанй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.; 14.3. 
концентрисано, прил. 14.6. 
концеНТРИСiност, -ости ж, ИН сТр. -ости И 

-ошћу 14.1.2.2.; 8.2.2.1.; 3.2.2.а. 
концентрисати (не сконцентрисати), 

-ишём, прил. сад. концентришући 14.5.1.1.(2) 
концентричан, -чна, -чно, одр. концентрич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
концентрично, прил. 14.6. 
концентрован, -а, -о, одр. концентрованй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



концеп(а)т 

концеп(а)т, -пта м, мн. концепти, концепата 

6.2.1.; 14.1.1.с. 
концептнй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
концептуiлан, -лна, -лно, одр. концептуал

ни, -а, -6, ген. мн. -них 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
концептуалац, -лца м, ВОК. концептуалче, 

инстр. -алцем (не -ом), ми. концептуалци, кон

цептуалаца 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
концептуалнст(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис-

тима 14.1.1.е. 

концепцнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
концепцйјскй, -а, -6, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
концепцнонй, -а, -6, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
концер(а)т, -рта м, мн. концерти, концерата 

6.2.1.; 14.1.1.с. 
концерн, -а м, мн. концерни, концёрна 

14.1.1.с. 

концертант, -а м, мн. концертанти, концер

таната 6.3.; 14.1.1.с. 
концертиратн, концертирам, 3. л. мн. 

концертирају, прил. сад. концертирајући 
14.5.1.1.(3). 

концертист(а), -ё м, мн. -и, -ист~, -истима 
14.1.1.е. 

концертмАјстор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом, мн. концертмајстори, концертмајст6ра 

14.1.1.а. 

концертнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
концесйван, -вна, -вно, одр. концесивни, -а, 

-6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
концесија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
концесионар, -ара м, ВОК. концесионару и 

КОRцеСИОRаре, инстр. -аром и -арем, мн. конце

сионари, концесионара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
концесионйран, -рана, -рано, одр. концеси

онйранй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

концitзност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
концилијантан, -тна, -тно, одр. концили

јантнй, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Коњйц 

концилијантност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
конциповати, -пујем, прил. сад. конципују

ћи 14.5.1.1.(2) (и конципitрати, конципирам, 
3. л. мн. конципирају, прил. сад. конципирајући 
14.5.1.1.(3». 

концлогор, -а м, инстр. -ом, мн. концл6гори, 

концл6г6ра 14.1.1.Ь.с. 

кончаи, -а, -о, одр. кончани, -а, -6, ген. мн. 
-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кончаст, -а, -о, одр. кончасти, -а, -6, ген. мн. 
-их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кончати, -ам, прил. сад., кончајући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

Кончита (шп. Conchita), -ё ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
кончић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кончи

ћи, кончйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
коњ, коња м, ВОК. коњу, инстр. -ем (не -ом), 

мн. коњи, к6ња, коњима 14.1.1.a.b.c.d. 
коњАк, -а м, мн. коњаци, Koњiiкa, коњацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
коњанйк, -а м, ВОК. коњаниче, мн. коњани

ци, коњаника, коњаницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

коњанйчкй, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

коњанйштво, -а с 14.1.3. 
коњар, -ара м, ВОК. коњару и коњаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. коњари, коњара 14.1.1.а. 

коњарев = коњаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

коњiрнйк, -а м, мн. коњарници, коњарника, 

коњарницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
коњарство, -а с 14.1.3. 
коњаст, -а, -о, одр. коњастй, -а, -6, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
коњетина, -ё ж, (коњско месо) 14.1.2.1.Ь. 

коњетина, -ё ж, ген. мн. коњетйна, (аугм. и 

пејор. од коњ) 14.1.2.1.Ь. 

коњнна, -ё ж, ген. мн. коњйна 14.1.2.1.Ь. 

коњйli, -ића м, ВОК. коњйћу, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. коњићи, коњића 3.2.3.; 14.1.l.a.b. 
коњнliев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Коњйц, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.l.h.; 

14.1.1.Ь. 
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коњйц 

коњйц, -а м, иистр. -ем (не -ом), мн. коњйци, 

коњйца 14.1.1.Ь.с. 

коњица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 
14.1.2.1.Ь. 

коњичак, -чка м, мн. коњичци, коњйчака, 

коњйчцима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Коњичанин, -а м, мн. Коњичани, Коњи

чана, (становник из Коњйца) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
14.1.1.С. 

Коњичанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
коњичкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према коњи

ца) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
коњйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Коњйц) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
коњоводац, -оца м, вок. коњовоче, ин

стр. -оцем (не -ом), мн. коњовоци, коњовода

ца, коњов6цима 6.2.1.; 10.1.2.1.a.; l1.1.1.а.(\); 

14.1.1.а.Ь. 

коњогојац, -јца м, ВОК. коњогојче, инстр. -6ј

цем, мн. коњог6јци, коњогојаца 6.2.1.; 11.1.1.a.(\); 
14.1.1.а.Ь. 

коњодер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. коњоде

ри, коњодера 14.1.1.а. 

коњокраднца, -е м, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -дйца 14.1.2.1. 
коњокрадицин не него коњокрадичин (В.) 

коњокрадичин (не коњокрадицин), -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

(В.) 

коњски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Коњско, Коњскога с 1.2.1.1.h.; 14.3. 
коњугација не него конјугација (В.) 

коњуктйв не него конјунгтйв (В.) 

коњуктивИтис не него конјунгтивИтис (В.) 

коњуктура не него конјунгтура (В.) 

коњуктурист(а) не него конјунгтурист(а) 

коњукција не него конјунгција (В.) 

к:оњух, -а м, ВОК. -њуше, мн. коњуси, коњу

ха, коњусима, (коњушар) l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

Коњух, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. = Коњух-пла

нина, Коњух-планине ж 1.2.1.1.h.; 12.2.1.a.; 
14.1.2.1. 

к:оњушар, -ара м, ВОК. коњушару и коњуша

ре, инстр. -аром и -арем, мн. коњушари, коњу

шара 14.1.1.а. 
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координисати 

коњушарев = коњушаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
коњушарнйк, -а м, мн. коњушарници, коњу

шарнйка, коњушарницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
коњушарница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

коњушарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
коњушнйк, -а м, ВОК. -нйче, мн. коњушнй

ци, коњушнйка, коњушнйцима l1.1.1.а.(\); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
коњушннца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

коњче и коњче, -ета с, зб. коњчад, коњча

ди 14.1.3.с. 

Коњшчина, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
коњшчинскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кооперант, -а м, мн. кооперанти, коопера

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
кооперантскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
к:Ооператйван, -вна, -вно, одр. кооператив

ни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кооперативitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
кооператор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

кооператори, кооператора 14.1.1.b.C.d. 
кооперација, -е ж, дат. -ији, мн. -ије, -ија 

14.1.2.1.Ь.; 5.1.5. 
кооперисати, -ишем, прип. сад. кооперишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и кооперирати, кооперирам, 
3. n. мн. кооперйрају, прип. сад. кооперйрајући 

14.5.1.1.(3». 
кооптација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кооптирати, кооптйрам,3.n. мн. кооптйра

ју, прип. сад. кооптйрајући 14.5.1.1.(3). 
координата, -е ж, ген. мн. координата 

14.1.2.1.Ь. 

к:Оордннатнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.з.; 14.3. 
координатор, -а м, ВОК. -у и-е, инстр. -ом, мн. 

координатори, координатора 14.1.1.а. 

координација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кОордннационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
координисати, -ишём, прип. сад. координи

шући 14.5.1.1.(2) (и координирати, координй-



Копакабана 

рам, 3. л. МН. координирају, прил. сад. коорди
нирајући 14.5.1.1.(3». 

Копакабана (порт. СорасаЬапа), -ё ж 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Копаоннк, -а М, на Копаонйку (не на Копа

онику) 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
копаОНiiчкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

копар, -пра М, ииетр. -ом, МН. копри, копара, 

бот. 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Копар, -пра М, инетр. -ом 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
копати, копам, прил. сад. копајући 

14.5.1.1.(3). 
копаliii, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
копаliица, -ё ж, инетр. -ом, геи. МИ. -йца, (ко

паћа мотика) 14.1.2.1.Ь. 

копач, -ача М, ВОК. копачу, ииетр. копачем (не 

-ом), МИ. копачи, копача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
копачица, -ё ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. МН. 

-йца, (жена која копа) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
копачицин, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
копачка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. копач

кй 14.1.2.1.Ь.; 1l.3.2. 
копачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Копачкii рит, Копачког(а) рйта М 1.2.1.1.h.; 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.1.1. 
копејка (не копјејка), -ё ж, дат. -ци, ген. мн. 

-кн 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
коперниканац, -анца М, ВОК. коперниканче, 

инстр. -анцем (не -ом), коперниканци, коперни

Kiiнaцa 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
копија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, МИ. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
копitлан, -ана м, МИ. копилани, копилана 

14.l.l.c. 
копitланка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
копiiле, -ета с, зб. копилад, копилади 

14.1.3.с. 

копitлiiТ, -ота М, вок. копилоте, МИ. копилоти, 

копилота 14.1.1.а. 

копiiлче, -ета с 14.1.3. 
копирати, копирам, 3. л. МИ. копирају, прил. 

сад. копирајући 14.5.1.1.(3). 

копњети 

копiiр-машина, копйр-машинё ж, ген. мн. 

копйр-машина 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

копiiрница, -ё ж, инетр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

копйр-папйр, копйр-папира М, инстр. -папи

ром, МИ. -папири, -папира 14.1.1.Ь.с. 

копист(а), -ё М, МИ. кописти, копйста, копи

стима 14.1.1.е. 

кописткиња, -ё ж, геи. МИ. кописткйња 10.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

копитар, -а М, иистр. -ом И -ем, мн. копитари, 

копитара 14.1.1.Ь.с. 

копитаст, -а, -о, одр. копитастй, -а, -о, ген. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
копитати се, -ам се, прил. сад. копитајући 

се 14.5.1.1.(3). 
копитац, копица М, ииетр. копицем, МИ. ко

пици, копитаца, копицима, бот. 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 
14.1.1.Ь.с. 

копитица, -ё ж, инетр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.b. 
копитњак, -а М, мн. копитњаци, копитњака, 

копитњацима 1l.2.1.(2); 14.l.l.c. 
копито, -а с, ген. МИ. копйта 14.1.3. 
копјејка не него копејка (В.) 

копкати, -ам, прил. сад. копкајући 

14.5.1.1.(3). 
копљаннк, -а М, вок. -нiiче, МИ. копљанйци, 

копљанйка, копљанйцима 1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

копљанiiчкii, -а, -о, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

копљаст, -а, -о, одр. копљастй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
копљача, -ё ж, геи. МИ. копљача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

копље, -а с, МИ. копља, копаља и копље, -а 

М, мн. копља, копiiља 6.2.2.а.; 14.1.3. 
копнети ек. уп. ијек. копњети 

копња, -е ж, ген. мн. копња и копњй 

14.1.2.1.Ь. 

копњење, -а с, геи. мн. копњёња 14.1.3. 
копњети ијек. (ек; копнети), копнйм, ИМПф. 

копњах, прил. сад. копњёћи, прид. рад. копнио, 

копњела, копњело (ек. копнео, -ела, -ело) 2.1.2.; 
2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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копривиli 

копривиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. КО

привићи, копривйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
копривица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Копрйвиа, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
копривњак, -а м, мн. копривњаци, коприв

њiiкa, копривњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
копривњача, -е Ж, ген. мн. копривњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

копродукција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
копродукционй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
копiщати се, -ам се, прип. сад. КОПlщајући 

се 14.5.1.1.(3). 
копјщнути се, копрцнём се 14.5.1.1.(1). 
Копт, -а м, мн. Копти, Копта 1.2.1.l.d.; 

14.1.1.С. 

коптскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
копча (не ковча), -ё ж, ген. мн. копча и коп

чи 14.1.2.1.Ь. 

копчалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

копчати, -ам, прип. сад. копчајући 

14.5.1.1.(3). 
копчев и копчев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

кОбац и кОбац) 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
копчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. коп

чићи, копчића, (дем. од кОбац и КОбац) 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 

копчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

КОР, -а м, инстр. кором, ПОК. кору, мн. корови, 

корова 14.1.1.Ь.с. 

кораба, -ё ж, ген. мн. кораба 14.1.2.1.Ь. 

корак, -а м, пок. кораку и кораку, мн. кораци, 

корака и корака 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
коракнути, коракнём 14.5.1.1.(1). 
Корак не него Кораке (в.) 

Кораке (не Корак), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
корал, -ала м, мн. корали, корала, (цркв. пе-

вање; морска животиња) 14.1.1.С. 

коралнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коралскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Коран = Куран (в.) 

коранскй = куранскй (в.) 
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коректура 

кораli, -аћа м, инстр. -аћем (не -ом), мн. 

кораћи, Kopaћii, (чекић за поткивање коња) 

14.1.1.Ь.С. 

кораliиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кораћи

ћи, кораћићii, (дем. од кораli) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
корачај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. корачаји, 

корачаја и корачаја 3.1.2.; 14.1.1.Ь.С. 
корачати, -ам, прип. сад. корачајући 

14.5.1.1.(3). 
корачити, корачим, (коракнути) 14.5.1.1.(4). 
корачиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. ко

рачићи, корачићii, (дем. према корак) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

корачница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

корбач, -ача м, инстр. корбачем (не -ом), мн. 

корбачи, корбача 14.1.1.Ь.С. 

корбачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кор

бачићи, корбачићii, (дем. према корбач) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

корда, -ё ж, ген. мн. корди 14.1.2.1.Ь. 

Кордиљери, Кордиљера м мн. 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.С. 

Кордова = Кордоба (шп. Cordoba), -ё ж 
1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Кордунаш, -аша м, мн. Кордунаши, Корду

наша, (човек са Кордуна) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
кордунашкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Кореја, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 5.1.6.; 14.1.2.1. 
Корејац, -ј ца м, инстр. -ејцем (не -ом), мн. Ко

рејци, Корёјаца 6.2.1.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь.С. 
Корејка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
корејскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
коректан, -тна, -тно, одр. коректнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
коректно и коректно, прип. 14.6. 
коректност, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
коректор, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. ко

ректори, коректора 14.1.1.а. 

коректорка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
коректорскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коректура, -ё ж, ген. мн. коректуРа 

14.1.2.1.Ь. 



коректурнн 

коректурнн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
корекцнја, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Корелн (итал. Согеlli), -ија М, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
корен ек. уп. ијек. коријен 

коренак ек. уп. ијек. коријенак 

коренАр ек. уп. ијек. корјенАр 

кореиаст ек. уп. ијек. корјенаст 

кореника ек. уп. ијек.корјеника 

коренит ек. уп. ијек. корјеннт 

коренов ек. уп. ијек. коријенов 

кореновати ек. уп. ијек. корјеновати 

коренодубац ек. уп. ијек. корјенодубац 

коренскн ек. уп. ијек. коријенскii 

коренчиli ек. уп. ијек. корјенчиli 

корењАк ек. уп. ијек. корјењАк 

корење ек. уп. ијек. коријење 

кореограф (не хореОграф), -а М, ген. МИ. -афа 

14.1.1.а.с. 

кореографија (не хореографија), -е ж, дат. 

-ији, ин стр. -ијом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кореографкиња (не хореографкнња), -е ж, 

ген. мн. кореографкйња 14.1.2.1.Ь. 

кореографскй (не хореографскй), -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
корепетйтор, -а М, инстр. -ом И -ем, мн. ко

репетйтори, корепетитора 14.1.1.Ь.с. 

корепетИторијум, -а М, иистр. корепетито

ријумом, мн. корепетиторијуми, корепетитори

јума (и корепетИторйј, -ија М, иистр. корепети

торијем, мн. корепетиторији, корепетиторйја) 

5.1.5.; 14.1.1. 
корепетйција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
корепетиционii, -а, -о, геи. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
коресподенција не него кореспонденци

ја (В.) 

кореспондент (не кореспондент), -а М, мн. 

коренсподенти, кореспондената 6.3.; 14.1.1.с. 
кореспондентан, -тна, -тно, одр. кореспон

дентнй, -а, -6, ген. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кореспонденткиња и кореспонденткиња, 

-е ж, ген. МИ. -йња 14.1.2.1.Ь. 

корнјенов 

кореспонденција (не коресподенција), 

-е ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, ген. МИ. -йја 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

кореспондирати, кореспондйрам, 3. л. мн. 
кореспондирају, прил. сад. кореспондирајуliи 

14.5.1.1.(3). 
кореут = хореут, -а М, мн. -и, кореута и хо

реута 14.1.1.с. 

кореферiiт, -ата М, мн. кореферати, корефе

рата 14.1.1.с. 

кореферент, -а М, мн. кореференти, корефе-

рената 6.3.; 14.1.1.с. 
коречак ек. уп. ијек. корјечак 

корзет, -а М, мн. корзети, корзета 14.1.1.с. 

Корзика, -е ж, дат. -ци 1.2.1.1.h.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

Корзиканац, -н ца М, инстр. -анцем (не 

-ом), МИ. Корзиканци, Корзиканаца 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.Ь.с. 

Корзикiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
корзикiiнскii, -а, -6, ген. МИ. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

корзиратн, корзйрам, 3. л. мн. корзирају, 

прил. сад. корзирајући 14.5.1.1.(3). 
корзо, -а М и с, МИ. корза, корза 14.1.1.с.; 

14.1.3. 
кориговати, -гу јем, прил. сад. коригују

ћи 14.5.1.1.(2) (и коригирати, коригйрам, 

3. л. МИ. коригирају, прил. сад. коригирајући 

14.5.1.1.(3». 
корИдор, -ора М, инстр. -ором, мн. коридори, 

коридора 14.1.1.Ь.с. 

коризма, -е ж, ген. МИ. коризмй 14.1.2.1.Ь. 

коријiшдар, -дра М, иистр. -ом, мн. коријан

дри, коријандара 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
корнјен ијек. (ек. корен), -а м, лок. коријену 

и коријену (ек. корену и корену), мн. корије

ни, коријена и коријена (ек. корена и корена) и 

корјенови, корјенова и корјен6ва (ек. коренова 

и корен6ва) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
коријенак ијек. (ек. коренак), -нка м, ми. ко

ријенци, коријенака, коријенцима (ек. коренци, 

коренака, коренцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
коријенов ијек. (ек. коренов), -а, -о, геи. ми. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
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коријеискй 

коријенскй ијек. (ек. коренскй), -а, -о, геи. 

ми. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
коријење ијек. (ек. корёње), -а С, геи. ми. -ња 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
корилац (не кориоц), -иоца м, вок. -иоче, 

иистр. -иоцем (не -ом), ми. кориоци, корилаца 

7.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
Коринт, -а м 14.1.1.; 1.2.1.1.h. 
коринтскй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кориитскй каиал, Коринтског(а) канала м 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
Коринтска превлака, Коринтскё прёвлакё 

ж, дат. Коринтској прёвлаци 1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.2.1. 

Коринliанин, -а м, ми. Коринћiiни, Корин

ћiiHa 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.с. 
Коринliаика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кориоц не него корилац (В.) 

корйсан не него корйстан (В.) 

кориснйк, -а м, вок. -ниче, ми. корисници, 

корисника, корисницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

корисница, -ё ж, вок. -е, иистр. -ом, геи. ми. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

корйсно и корисно, прип. 14.6. 
корйсност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
корйст, -исти ж, иистр. -исти И -ишћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
корйстан (не корйсан), -сна, -сно, одр. корй

сни, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
користити, -им, прип. сад. користёћи, прид. 

трп. корйшћен и корйштен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
користољубац, -пца м, вок. користољупче, 

иистр. -упцем (не -ом), ми. користољупци, кори

стољубаца, користољупцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

користољубивост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
коританце и коританце, -а и -ета с, ми. ко

ританца, коританаца и коританца, коританаца 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
коритаров = коритарев, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
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корјенодубац 

коритаuще и кориташце, -а и -ета с, ми. 

кориташца, кориташца и кориташца, корита

шца 14.1.3. 
корити, -йм, прип. сад. корёћи 14.5.1.1.(4). 
коритйште, -а с, геи. ми. коритйшта 14.1.3. 
коритњак, -а м, ми. коритњаци, коритњака, 

коритњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
корито, -а с, геи. ми. корита 14.1.3. 
корифеј, -еја м, вок. корифёју, иистр. -ејом и 

-ејем, ми. корифеји, корифеја 5.1.6.; 14.1.1.а.Ь. 
коричар, -а м, вок. -у И -е, иистр. -ем и -ом, 

ми. коричари, коричара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
коричiрев = коричiров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
коричити, -йм, прип. сад. коричёћи 

14.5.1.1.(4). 
коричњiк и коричњiк, -а м, ми. -њаци, -ња

ка, -њацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
коришliење = кориштење, -а с, геи. ми. -ёња 

14.1.3. 
корјенАр ијек. (ек. коренАр), -ара м, иистр. 

-аром и -арем, ми. корU)енари, кортенара 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
корјенаст ијек. (ек. коренаст), -а, -о, одр. 

корU)енастй, -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

корјеника ијек. (ек. кореника), -ё ж, дат. -ци, 

геи. ми. -йка 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
корјенит ијек. (ек. коренит), -а, -о, одр. корШе

нитй, -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Корјениliи, Корјенићii м ми. 1.2.1.1.h.; 3.2.3.; 
14.1.1.с. 

корјениliкй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Кор

јениliи) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Корјеница, -ё ж, иистр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
корјеновати ијек. (ек. кореновати), -ну

јём, прип. сад. корU)енујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

корјенодубац ијек. (ек. коренодубац), -пца 

м, вок. корU)енодупче, иистр. -упцем (не -ом), 

ми. корU)енодупци, корU)енодубаца, KopU)eHo
дупцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.1.1.a.(I); 
14.1.1.а.Ь. 



корјенчиli 

корјенчиli ијек. (ек. коренчиli), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. корU)енчићи, корU)енчйћii 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
корјењак ијек. (ек. корењак), -ака м, вок. 

корU)ењаче, мн. корU)ењаци, корШењака, 

корU)ењацима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

корјечак ијек. (ек. коречак), -ч ка м, мн. ко

рU)ечци, корU)ечака, корU)ечцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.1.с. 

кормИлар, -ара м, вок. кормилару и корми

ларе, инстр. -аром и -арем, мн. кормилари, кор

милара 14.1.1.а. 

кормишiрев = кормиларов, -а, -о, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

кормиларити, кормиларйм, прил. сад. кор

миларећи 14.5.1.1.(4). 
корморан, -ана м, мн. корморани, кормора

на 14.1.1.С. 

корнер и корнер, -а м, инстр. -ом, мн. -нери, 

корнера 14.1.1.Ь.С. 

корнет, -а м, мн. корнети, корнета, (чин у 

руској војсци) 14.1.1.С. 

корнёт, -ета м, мн. корнети, корнета, (муз. 

инструмент; фишек) 14.1.1.с. 

корнетист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

корнетисткиња, -е ж, ген. мн. корнетисткй

ња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
корнфле(ј)кс (енгл. corn flakes), -а м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
корњак, -а м, мн. корњаци, Kopњiiкa, корња

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
корњача, -е ж, ген. мн. корњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

корњачевина, -е ж 14.1.2.1. 
корњачин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
корњаш, -аша м, инстр. -ашем, мн. корњаши, 

корњаша 14.1.1.Ь.С. 

коров и коров, -а м, мн. -ви, корова 

14.1.1.С. 

коровина и коровина, -е ж, ген. мн. -йна 

14.1.2.1.Ь. 

коровље и коровље, -а с (з6. од коров и ко

ров) 14.1.3. 
корозивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

корупција 

корозија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
корозионй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Корољенко, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
коромач, -ача м, инстр. коромачем (не -ом), 

мн. коромачи, коромача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
корота и корота, -е ж, ген. мн. корота 

14.1.2.1.Ь. 

коротнйк, -а м, вок. -нйче, мн. коротнйци, 

коротнйка, коротнйцима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

коротнйчкй, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

корпа, -е ж, ген. мн. корпй 14.1.2.1.Ь. 

корпiр, -ара м, вок. корпару и корпаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. корпари, корпара 14.1.1.а. 

корпарев = корпаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
корпарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
корпоративист(а), -е м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

корпоративистичкй, -а, -5, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
корпорација, -е ж, дат. -ији, мн. -ије, -йја 

14.1.2.1.Ь.; 5.1.5. 
корпулентан, -тна, -тно, одр. корпулентнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
корпулентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
корпуленција, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијбм, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кортеш, -а м, инстр. -ом, мн. кортеши, кор

теша 14.1.1.Ь.С. 

корумпйраност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
корумпирати, корумпйрам, 3. л. мн. корум

пирају, прил. сад. корумпирајући 14.5.1.1.(3). 
коруптйван, -вна, -вно, одр. коруптйвнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
коруптивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
корупција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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корупционiш 

корупционiш, -аша м, вок. корупционашу, 

инстр. -ашем (не -ом), мн. корупционаши, ко

рупционаша 5.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
корупционiШКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Корушац, -шца м, инстр. -шцем (не -ом), мн. 

Корушци, Корушаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Корушка и Корушкi, -ё ж, дат. -шкој 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
корушкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
корушкii Словенци, корушких Словёнаца 

м мн. 1.2.1.1.d.; 1.2.2.1.; 14.1.1.с. 
Корушкиња, -ё ж, ген. мн. Корушкиња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Корча (апб. Коп,:ё), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Корчула, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Корчулании, -а м, мн. Корчулани, Корчула

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Корчулiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
корчулiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кОСа, -ё ж, ак. кОСу, ген. МН. коса, (на глави) 

14.1.2.1.Ь. 

кОСа, -ё ж, ген. МН. коса, (оруђе; падина) 

14.1.2.1.Ь. 

КОсiнчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. К6санчићи, К6санчића 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 
14.1.l.Ь.С. 

кОСа Ц, к6сца м, ВОК. кошче, инстр. -сцем (не 

-ом), МН. к6сци, к6саца 6.2.1.; 8.2.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

кОсiч, -ача м, ВОК. кОсачу, инстр. косачем (не 

-ом), МН. косачи, косача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
косачица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кОсlчкй, -1, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кОсидба, -ё ж, ген. МН. к6сидаба и к6сидбй 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

кОсијер, -ера м, инстр. -ером, МН. косијери, 

косијера 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
кОсилац (не кОсиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, ин

стр. -иоцем (не -ом), МН. к6сиоци, к6силаца 7.2.2.; 
1I.I.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
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кОсмодром 

кОсилица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кОсимице, прип. 14.6. 
кОсинус (не козинус), -а м, МН. кОсинуси, ко

синуса 14.1.1.С. 

кОсиоц не него кОСила ц (в.) 

кОсйр, -ира м, инстр. -иром, МН. косири, ко

сира 14.1.1.Ь.С. 

косириli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. КОСИ

рићи, косирићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
кОсити, кОсим, прип. сад. кОсёћи, прид. трп. 

кошен 14.5.1.1.(4). 
кОСи трен, -а, -о, одр. к6ситрени, -а, -о, ген. 

мн. -их 14.3.2.; 4.2.а. 
кОсиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. к6сићи, 

кОсићii и кОснli, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

МН. косићи, косићii, (дем. према кос) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

Косјериli, Косјерићii м МН. 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
косјериliкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кОска, -ё ж, дат. -ки И -ци, ген. МН. кОска и ко

ски Il.3.2.Ь. и 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кОскица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица, (хипок. 

од кОска) 14.1.2.1.Ь. 

КОсмвј, -аја м, инстр. -ајем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

кОсмвјскн, -а, -о, ген. МН. -их, (према КОсмвј) 

14.3.2.; 4.2.а. 
кОсматост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кОсМiЧ, -ача м, ВОК. кОсмачу, инстр. космачем 

(не -ом), МН. космачи, космача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
КОСмет, К6смета м, СКр. КОСово И Метохија 

1.2.1.1.Ь.; 13.4.2.; 14.1.1. 
кОсмичкii (и р. козмичкii), -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
космогоиија (и р. козмогоиија), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј ОМ, МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
космографија (и р. козмогрitфија), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
космографскii (и р. козмографскii), -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
кОсмодром, -а м, МН. кОсмодроми, кОсмодро

ма 14.1.1.С. 



космолог 

космолог, -а м, ВОК. -ложе, мн. космолози, 

космолога, космолозима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

космолошки, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
космоиаут, -а м, мн. космошiути, космошi

ута 14.1.1.С. 

космоиаУтика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

космополит(а) (и р. козмополит(а», -ё м, мн. 

-ити, -йта, -итима и -ите, -йта, -итама 14.1.1.f. 
космополитюам (и р. козмополитизам), 

-зма м, мн. -зми, ген. мн. -зама 6.1.3.; 14.1.1.С. 
космополиткиња (и р. козмополиткиња), 

-ё ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1.Ь 

космополитски (и р. козмополитски), -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кОСмос (и р. козмос), -а м, (Клајн 2009: "бо

ље него козмос итд.") 14.1.1. 
кОси и, -а, -о, ген. мн. -йх, (према кОса) 4.2.а.; 

14.3. 
кОСи ути, кОснём 14.5.1.1.(1). 
кОсо и кбсо, прип. 14.6. 
Косовар не него КВсовац (в.) 

Косоварка не него КОСовка и КОсовки

ња (в.) 

КОсовац (не Косовар), -овца м, инстр. -ов

цем (не -ом), мн. КОсовци, КОСоваца 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 

кОсовац, -овца м, ВОК. -овче, инстр. -овцем 

(не -ом), мн. кОсовци, кОСоваца, (кос) 6.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

косовиli, -а м, инстр. -ем, мн. -и, косовйћа, 

(млади кос) 3.2.3.; 14.1.1.b.c.d. 
КОСовка (не Косоварка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй И КОсовкиња, -ё ж, ген. мн. ко

совкйња 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
КОСовка девојка, КОсовкё девојкё ж, дат. Ко

совки девојци 1.2.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.2.1. 
кОСовка, -ё ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1) и 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
косовљи, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
КОСово поље, КОСова поља с 14.1.3. 
КОСово, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
КОСовска битка, КОсовскё биткё ж, дат. 

КОСовској битки и бици 1.2.1.1.ј.; 1О.1.2.1.а.; 

11.3.2.h. и 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

костии 

КОСовски бој, КОСовског боја м 1.2.1.1.ј.; 

14.1.1. 
кОСовски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
косовскометохијски, -а, -о, ген. мн. -йх 

(према Косово и Метохија као целина) 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 

kOcobcko-метохијски, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према косовски и метохијски посебно) 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 12.2.1.d. 

кОсовско-ресавски, -а, -о, ген. мн. кОсовско

-ресавскйх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 12.2.1.d. 
КОСООК, -а, -о, одр. косоокй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
косоугли, -а, -о, одр. косоуглй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кост, кОСти ж, инстр. кОСти И кошћу, пок. 

кОСти, мн. кОСти, кОстй И кОСтију, кОСтима 

14.1.2.2. 
КОстајничанин, -а м, мн. КОстајничани, Ко

стајничана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
КОстајничаика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кОстајиички, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Костарика, -ё ж, дат. -ки (не-ци) 1.2.1.1.h.; 
11.3.2.е.; 14.1.2.1. 

кОстим, -има м, мн. костими, костима 

14.1.1.С. 

костимер, -ера м, ВОК. кОстимёру, инстр. 

-ером, мн. костимери, костимера 14.1.1.а. 

костимерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
костимйраи, -а, -о, одр. костимирани, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
костимирати, костимйрам, 3. П. мн. кости

мирају, прип. сад. костимирајући 14.5.1.1.(3). 
костимограф, -а м, мн. костимографи, ко

стимографа 14.1.1.С. 

костимографкиња, -ё ж, ген. мн. костимо

графкйња 14.1.2.1.Ь. 

костимографски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
костирати (се), кОстйрам (се), 3. П. мн. кости

рају (се), прип. сад. костирајући (се) 14.5.1.1.(3). 
КОстја, -е м 14.1.1.; 15.1.2. 
кВстни, -а, -о, ген. мн. -йх (према кост; Клајн 

2009: "поред косни и кошшанu") 4.2.а.; 14.3. 
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кОстобблан 

кОстобблан, -лна, -лно, одр. кОстоболнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх = кОстобёiљан, -љна, -љно, одр. ко

стобољнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
костобоља, -ё ж, ген. мн. костОбоља 

14.1.2.1.Ь. 

кОстобёiљан = кОстобблан (В.) 

костоломан, -мна, -мно, одр. костоломнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
костоломка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
КОстољани (слч. Kostol'any), -а м мн. 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кОстрет ек. уп. ијек. кОстријет 

кОстретан, -тна, -тно, одр. кОстрётнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.2. 
кОстреш, -а м, инстр. -ом, мн. кОстрёши, КО

стрёша 14.1.1.Ь.с. 

КОстреш-харамбаша, КОстрёШ-XIiрамбашё 

м 1.2.1.1.а.; 12.2.3.; 14.1.1.а. 
кострешити (се) ек. уп. ијек. костријеши

ти (се) 

кострешљив, -а, -о, одр. кострешљивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кострешљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу, ген. мн. -остй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кОстријет ијек. (ек. кОСтрет), кОстријети (ек. 

кОстрёти) ж, лок. кострјети и кОстријети (ек. ко

стрети и кОстрёти), инстр. кОстријети и кОстри

јећу (ек. кОстрёти и кОстрёћу), ген. мн. кострјетй 

и кОстријетй (ек. кострети и кОстрёти) 2.1.1.; 
2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 

костријешити (се) ијек. (ек. кострешити 

(се», к6стријешйм (се), прил. сад. костријешё

ћи (се) (ек. к6стрёшйм (се), прил. сад. кострешёћи 

(се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
кОсТУР, -а м, инстр. -ом, лок. кОстуру И КОСТУ

ру, мн. кОСтури, кОстура 14.l.l.b.c.d. 
кОСтурница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кОстурскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
коталац, коталца и котаоца м, инстр. котал

цем и котаоцем (не -ом), мн. коталци и котаоци, 

кОталаца 6.2.1.; 7.2.2.а.; 14.1.1.Ь.с. 
коталачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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котларница 

KOTaHreHc, -а м, мн. котангенси, КОтангёнса 

и KOTaHreHc, -а м, мн. кОтангенси, КОтангёнса 

14.1.1.c.d. 
котао, кОтла м, мн. котлови, котлова 7.1.1.; 

14.l.l.с. 

котар, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. кота

ри, котара 14.1.1.Ь.с. 

котар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. котари, ко

тара и котар, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. 

котари, котара, (orpaдa око CTora сена и сл.) 
14.1.1.Ь.с. 

котаричар и котаричар, -а м, вок. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. -чари, -чара 14.1.1.а. 

котаричарка и котаричарка, -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кОтаричiiрскй и котаричiiрскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
котаричарство и котаричарство, -а с 

14.1.3. 
котарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
котац, коца м, инстр. -ем (не -ом), мн. ко

ци, KOTjiцa и котаца, коцима 6.2.1.; 1O.I.2.1.а.; 
14.1.1.Ь.с. 

котва, -ё ж, ген. мн. котвй 14.1.2.1.Ь. 

котвити (се), котвйм (се), прил. сад. котвёћи 

(се), прид. трп. (у)котвљен 14.5.1.1.(4). 
котвйште, -а с, ген. мн. котвишта 14.1.3. 
котерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
котеријаш, -аша м, вок. котеријашу, инстр. 

-ашем (не -ом), мн. котеријаши, котеријаша 

5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
котеријаштво, -а с 14.1.3. 
котерйјскй и котерйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
котирати, котирам, 3. л. мн. котирају, прил. 

сад. котирајући 14.5.1.1.(3). 
котити, -йм, прил. сад. котёћи, прид. трп. ко

ћен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
котлiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

кОтлари, котлара и котлiр, -ара м, вок. кОтла

ру и котларе, инстр. -аром и -арем, мн. котла ри, 

котлара 14.1.1.а. 

котларев = котларов, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

котларница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 



кОтларскii 

котларскii и котларскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
котлет, -ета м, мн. котлети, котлета и ко

тлет, -а м, мн. котлети, кОтлета 14.1.1.С. 

котлетиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. котле

тићи, котлетићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
котлiili, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), мн. ко

тлићи, котлићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
котлоградња, -ё ж, ген. мн. котлоградњи 

14.1.2.1.Ь. 

котлокрпа, -е М, ген. мн. котлокрпа 

14.1.2.1.Ь. 

Котор, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 

Которанин, -а м, мн. Которани, Которана, 

(становник Котора) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Которанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Кот6рац, -рца м, инстр. -брцем (не -ом), мн. 

Кот6рци, Котораца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
Котор-Варош, Котор-Вароша м (не Котор

-Вароши ж), пок. у KOtop-Варошу, (В. СТЈП 1: 
225-234) 1.2.1.1.ћ; 12.2.1.а. 

Которварошанин, -а м, мн. Которварошани, 

Которварошана, (В. СТЈП 1: 225-234) 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

Которварошанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
которварошкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Которка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Котроманиliи, Котроманићii м мн. 1.2.1.1.а.; 

3.1.3.; 14.1.1.С. 
кОтур, -а м, инстр. -ом, мн. котури, котура и 

котурови, кОтурова 14.1.1.Ь.С. 

котураљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
котурача, -е ж, ген. мн. котурача 3.1.3.; 

14.l.2.l.b. 
котуриli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. коту

рићи, котурића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
котурчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. КОТУ-

рчићи, котурчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
Kolia не него коча (В.) 
коliарица не него кочарица (В.) 

коliење, -а с, ген. мн. коћења 14.1.3. 

К6ча 

кафа, -ё ж, ген. мн. кОфа и кОфа, -е ж, ген. мн. 

кбфа 14.1.2.1.Ь. 

кофеiiн, -ина м 14.1.1. 
кОфер (не куфер), -а м, иистр. -ом, мн. ко

фери, кОфера, (Клајн 2009: "куфер: боље КО
фер.") 14.1.1.Ь.С. 

кофераш, -аша м, ВОК. кОферашу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. кофераши, кофераша 14.1.1.а.Ь. 

коферче (мање уоб. куферче), -ета с 14.1.3. 
коферчина (мање уоб. куферчина), -е ж, ген. 

мн. -ина 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кафица и кОфи ца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. 

кОфица 14.l.2.1.b. 
кох, коха м, мн. кохови, кохова 14.1.1.С. 

кохабитација (не коабитација), -е ж, дат. 

-ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кохезија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кохезионii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кохезiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кохерентан, -тна, -тно, одр. кохерентни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кохерентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Кохов бацiiл, Коховог(а) бацИла м 1.2.2.1.; 

14.1.1. 
кохорта, -е ж, ген. мн. кохората и кохорти 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

коцка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. коцки и 

Koцiiкa 6.2.2.Ь.; 1I.3.2.ћ.; 14.1.2.1.Ь. 

коцкар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

коцкари, коцкара 14.1.1.а. 

коцкарев = коцка ров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

коцкати (се), -ам (се), прип. сад. коцкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
коцкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коча (не Kolia), -е ж, ген. мн. коча, (рибарска 

мрежа за повлачење) 14.1.2.1.Ь. 

кочарица (не коliарица), -ё ж, ген. мн. коћа

рица 14.1.2.1.Ь. 

К6ча = К6чо, -е м, дат. К6чи, ак. Кбчу, ВОК. Ко
чо, инстр. Кбчом И Кочо, -а м, дат. К6чу, ак. К6ча, 

ВОК. Кочо, инстр. К6чом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
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кочiњ 

кочiiњ, -ања м, инстр. -ањем (не -ом), мн. ко

чањи, кочања 14.1.1.Ь.с. 

кочiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кочари, кочара, (рибар који лови кочом) 

14.1.1.а. 

кочарити, кочарим, прип. сад. кочарёћи 

14.5.1.1.(4). 
кочарица (не коliарица), -ё ж, ген. мн. коча-

рица 14.1.2.1.Ь. 

кочiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кочевје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
кочење, -а м, ген. МН. к6чёња 14.1.3. 
кочет, -ёти ж, ПОК. кочёти И кочети, мн. кочё

ти, кочёти, (чекиња; струна) 14.1.2.2. 
кочетiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кочетари, кочетара 14.1.1.а. 

Кочи (јап. Kochi), -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 
1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кочија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кочијiш, -аша м, ВОК. кочијашу, инстр. 

-ашем (не -ом), мн. кочијаши, кочијаша 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

кочијашити, кочйјашим, прнп. сад. кочија

шёћи 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
кочијашица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кочијiшкii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
кочије В. кочија 

Кочин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Коча и 

Кочо, -ё м) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кочина крijина, К6чинё крајинё ж 1.2.1.1Ј.; 

1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
кочииа = колчiiнii (В.) 

кочиiiнii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

кочити, кочим, прип. сад. к6чёћи 
14.5.1.1.(4). 

Кочиliи, К6чићii м мн. 1.2.1.1.h.; 3.1.3.; 
14.1.1.с. 

кочиli = кОлчиli (В.) 

кочиliевскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

кочнii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кочница, -ё ж, ннстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 
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Кошево 

кочничiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. кочничари, к6чничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
кочничiрев = кочничiров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кочничiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кочничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
КОЧО8, -а, -о, ген. МН. -их (према Кочо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
кочоперан, -рна, -рно, одр. кочопёрни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кочоперити се, кочопёрим се, прип. сад. ко

чопёрёћи се 14.5.1.1.(4). 
кочоперност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
коџа, прип., (много, увелико) 14.6. 
коџабаша, -ё м, мн. коџабаше, коџабаша 

3.4.1.; 14.1.1.а. 
кош, коша м, инстр. -ем (не -ом), мн. кошеви, 

кошёва 14.1.1.Ь.с. 

кошава, -ё ж, ген. мн. кошiiва 14.1.2.1.Ь. 

кошар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. кошари, ко

шара и кошiiр, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. 

кошари, кошара 14.1.1.Ь.с. 

кошара, -ё ж, ген. мн. кошара 14.1.2.1.Ь. 

кошарiч, -ача м, ВОК. кошарачу, инстр. ко

шарачем (не -ом), мн. кошарачи, кошарача 

14.1.1.а.Ь. 

кошарачица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кошарiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кошариli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. коша

рићи, кошарићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
КОШiiрка, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кошаркiш, -аша м, ВОК. кошаркашу, инстр. 

-ашем (не -ом), мн. кошаркаши, кошаркаша 

14.1.1.а.Ь. 
кошаркашица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

кошаркiiшкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Кошаркiшкii савез Србије, Кошарка

шког(а) савеза Сi>бијё м 1.2.1.1.1.; 14.1.1. 
кошевина, -ё ж, ген. мн. кошевина 

14.1.2.1.Ь. 

Кошево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 



Кошевој 

Кошевој, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

Кошевој, ж индкл. 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
кошиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кошићи, 

кошићii, (дем. према кош) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Кошице, Кошица ж мн. 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1.Ь. 

кошљориба, -ё ж, ген. мн. кошљориба 

14.1.2.1.Ь. 

кошмар, -а м, инстр. -ом, мн. кошмари, ко

шмара и кошмар, -ара м, инстр. -аром, мн. ко

шмари, кошмара 14.1.1.Ь.с. 

кошмаран и кошмаран, -рна, -рно, одр. ко

шмарни и кошмарни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кошмарски и кошмарскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кошница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кошничица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
. кошња, -ё ж, ак. кошњу, ген. мн. к6шњи 

14.1.2.1.Ь. 

коштан, -а, -о, одр. коштани и коштани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коштiње и коштiње, -а с, ген. мн. -ања 

14.1.3. 
коштац, -аца и кошца м, иистр. коштацем и 

кошцем (не -ом), мн. коштаци и кошци, коштаца 

и коштаца 6.2.1.; 10.1.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
коштица, -ё ж, иистр. -ом, ген. мн. коштица 

14.1.2.1.Ь. 

коштичав, -а, -о, одр. коштичави, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
коштунав, -а, -о, одр. коштунави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коштунаст, -а, -о, одр. коштунасти, -а, -о, 

ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
коштунац, -нца м, инстр. -унцем (не -ом), мн. 

коштунци, коштунаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
коштуница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

коштуничав, -а, -о, одр. коштуничави, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
коштуничарка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки, 

бот. 11.2.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
коштуњав, -а, -о, одр. коштуњави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

кошчурина 

коштуњавiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
коштуњак, -њка м, мн. коштуњци, кошту

њака, коштуњцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
коштуњаст и коштуњаст, -а, -о, одр. ко

штуњасти и коштуњасти, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
коштуњац, -њца м, инстр. -уњцем (не -ом), 

мн. коштуњци, коштуњаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
коштуњача, -ё ж, ген. мн. коштуњача, бот. 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Кошliан (пољ. Koscian), -а м 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кошliела, -ё ж, ген. мн. кошћёла 14.1.2.1.Ь. 

кошуља, -ё ж, ген. мн. кошуља 14.1.2.1.Ь. 

кошуљак, -љка м, мн. кошуљци, кошуљiiка, 

кошуљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кошуљица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Кошут (мађ. Kossuth ум. Kossut), -а м 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

кошута, -ё ж, ген. мн. кошута 14.1.2.1.Ь. 

кошутац, -уца м, инстр. -уцем (не -ом), мн. 

кошуци, кошутаца, кошуцима, бот. 6.2.1.; 
1О.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 

кошутњак, -а м, мн. кошутњаци, кошутња

ка, к6шутњацима, (простор за кошуте и јелене) 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Кошутњак, -а м (у Београду) 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
кошчан, -а, -о, одр. кошчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кошчаст, -а, -о, одр. кошчасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кошчат, -а, -о, одр. кошчати, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кошчатiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кошчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према кОсац) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кошчина, -ё ж, ген. мн. кошчина, (аугм. од 

каска) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кошчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. кошчица, 

(дем. од каска) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кошчура, -ё ж, ген. мн. кошчура 14.1.2.1.Ь. 

кошчурина, -ё ж, ген. мн. кошчурина, (аугм. 

од каска) 14.1.2.1.Ь. 
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КП 

КП, индкл., скр. комунистичкi партија 

13.3.2. 
КПД /ка-пе-де/, КПД-а М, скр. Кiiзнено

-поправнй дом 13.3.2.; 14.1.1. 
кра, УЗВ. 

крiба, -е ж, ген. мн. краба и краба, -е ж, ген. 

мн. краба 14.1.2.1.Ь. 

крава, -ё ж, ген. мн. крава 14.1.2.1.Ь. 

крiвйр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

кравари, кравара 14.1.1.а. 

крiвйрев = крiвйров, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кравата, -е ж, ген. мн. кравата 14.1.2.1.Ь. 

кравачац, -чца М, инстр. -ачцем (не -ом), мн. 

кравачци, кравачiiца, бот. 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
крiвичица, -е ж, инстр. -бм, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
крЗrна, -е ж, ген. мн. крагнй 14.1.2.1.Ь. 

крагу'ј, -у ја М, инстр. -у јем (не -ом), мн. кра

гу-ји, крагУ-ја 14.1.1.Ь.с. 

Крагујевац, -евца М, инстр. -евцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
крагујевачкй, -а, -б, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а. 
крагујевка = крагујевчанка, -е ж, дат. -ци, 

ген. мн. -кй, (бомба, пушка) 3.1.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.2.1.Ь. 

Крагујевчанин, -а М, мн. Крагујевчани, Кра

гујевчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Крагујевчiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
крагујевчанка = крагујевка (В.) 
крагујскй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крагујчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. кра-

гујчићи, крагујчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кр!Щење и кр8дење (не крiljење и кр8ђе

ње), -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
кр!щимице, прил. 14.6. 
крlЩимичаи, -чна, -чно, одр. крадимични, 

-а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крадљив, -а, -о, одр. крадљивй, -а, -б, ген. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
крадљивац, -йвца М, ВОК. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. крадљйвци, крадљиваца 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

крадљивачкй, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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Крајова 

крадљивица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крадљивицин не него крадљивичин (В.) 

крiщљивичин (не крадљивицин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
крадљйвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
крадљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крадљйвчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
крадом, прил. 14.6. 
кр!Щомичан, -чна, -чно, одр. крадомичнй, 

-а,-б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крадуц(к)ати, -ам, прил. сад. крадуц(к)ају

ћи 14.5.1.1.(3). 
Kpilja, -е ж, ген. мн. крађа 14.1.2.1.Ь. 
крiljење и кр8ђење не него кр!Щење и кра

дење (В.) 

KpijaK, -јка М, мн. крајци, Kpajiiкa, крајцима 
и крајак, -јка М, мн. крајци, крајака, крајцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Крiјина, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
крiјина, -е ж, ген. мн. крајйна 14.1.2.1.Ь. 

крiјинскй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крајйli, -ића М, инстр. -ићем (не -ом), мн. кра-

јићи, крајићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
крајitчак, -чка М, мн. крајнчци, крајичiiка, 

крајнчцима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крајишкй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крајишнйк, -а М, ВОК. -нйче, мн. крајишнй

ци, крајишника, крајишнйцима, (грани чар) 

1I.I.I.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Крајишнйк, -а М, МН. Крајишнйци, Краји

шнйка, Крајишницима, (становник Крајине) 

1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крајишнйчкй, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крајнй, -а, -б, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крајнйк, -нка М, мн. крајннци, крајннка, 

крајницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крајњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Крајова (РУМ. Craiova), -е ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 



крајолик 

крајолик, -а м, мн. крајолици, крајолйка, 

крајолицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крајпУтiш, -аша м, инстр. -ашем (не -ом), мн. 

крајпуташи, крајпуташа 14.1.1.Ь.с. 

крајцар и крајцар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. 

-цари, крајцара 14.1.1.Ь.с. 

крајцара и крајцара, -е Ж, ген. мн. -ара 

14.1.2.1.Ь. 

крај цари ца и крајцарица, -е Ж, инстр. -5м, 

ген. мн. -йца, (дем. према крајцара и крајцара; 

игра бацања новчића) 14.1.2.1.Ь. 

крак, -а м, ЛОК. краку, мн. краци, крака, кра

цима и кракови, крак5ва 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кракати, крачем, 3. л. мн. крачу, прил. сад. 

крачући 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
кракатост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Краков (пољ. Krak6w), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
краковјвк, -ака м, мн. краковјаци, краковја

ка, краковјацима 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 
Краковљанин, -а м, мн. Краковљани, Кра

ковљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Краковљвнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
KpaкoBcKii, -а, -5, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кракси (итал. Craxi), -ија м, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
краљ, краља м, ВОК. краљу, инстр. краљем (не 

-ом), мн. краљеви, краљева 14.1.1.а.Ь. 

краљ МилУтин, краља Милутина м = краљ

Милутин, краљ-Милутина м 1.2.1.1.a.; 12.2.I.a.; 
14.1.1. 

Краљ-МилУтннова улица, Краљ-Милути

нове улице Ж 1.2.1.1.a.h.; 14.1.2.1. 
краљевати, -љу јем, прил. сад. краљујући 

14.5.1.1.(2). 
краљевац, -евца м, ВОК. -евче, инстр. -ев

цем (не -ом), мн. краљевци, краљеваца 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

Краљевац, -евца м, инстр. -евцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
краљевачкii, -а, -5, ген. мн. -йх, (према Кра

љевац и Краљевци) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Краљевина Данскв, Краљевине Данске Ж 

1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 

Краљичин зденац 

краљевина, -е Ж, ген. мн. краљевйна 

14.1.2.1.Ь. 

краљевић, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

краљевићи, краљевйћа 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Краљевиli Марко, Краљевића Марка м, 

дат. Краљевићу Марку и Краљевић-Марка, 

дат. Краљевић-Марку 1.2.1.1.a.; 3.2.3.; 12.2.1.а.; 
14.1.1.а.Ь. 

Краљевиli-Марков, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Краљевица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
краљевичкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Кра

љевица) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
краљевна, -е Ж, ген. мн. краљевнй 

14.1.2.1.Ь. 

краљевачкii, -а, -5, ген. мн. -йх, (према Кра-
љево) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Краљево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
KpaљeBcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
краљевство, -а с, мн. краљевства, краљев-

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Краљевци, Краљеваца м мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

Краљевчанин, -а м, Краљевчани, Краљевча

на, (становник из Краљева, Краљевца, Краље

ваца, из Краљевице) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Краљевчiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
краљиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

краљићи, краљйћа и Kpaљiili, -ића м, ВОК. кра

љйћу, инстр. -ићем (не -ом), мн. краљићи, кра

љића 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
краљиliак, -ћка м, мн. краљићци, краљйћа

ка, краљићцима, зоол. 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.I.I.с. 
краљица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

краљицин не него краљичин (В.) 

краљичин (не краљицин), -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Краљичино поље, Краљичин5г(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Краљичина врата, Краљичинйх врата Ж мн. 

1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.Ь. 
Краљичин зденац, Краљичиног(а) здёнца 

м 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
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Краљичина Вода 

Краљичина Вода, Краљичинё Водё ж 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
краљичица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
крiљушт = Кi\љушт, -ушти ж, инстр. -ушти 

И -ушћу 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
крамп, -а М, мн. крампови, крампова 

14.1.1.с. 

крампати и крампати, -ам, прип. сад. -па

јући 14.5.1.1.(3). 
крампон, -6на М, мн. крамп6ни, крамп6на 

14.1.1.с. 

крампонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кран, -а м, мн. кранови, кранова 14.1.1.с. 

кран.ац, -њца М, инстр. -ањцем (не -ом), мн. 

Крањци, Крањаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
кран.ец, Крањца М, Крањцу, (више о овоме 

В. СТЈП 2: 312-336) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 
KpJiњcKa, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
крапинац, -нца м, инстр. -ннцем (не -ом), мн. 

крапннци, крапинаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
крапинскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Крапинске Топлице, Крапинскйх Топлйца 

ж 1.2.1.1.ћ.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Крапйнчица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
крас, -а м, мн. красови, красова, (лепота) 

14.1.1.с. 

крас, -а М, МН. красови, красова, (врста тла) 

14.1.1.с. 

красан и красан, -а, -о, одр. краснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Красињски (пољ. Krasinski), -ог(а) М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
красити, красйм, прип. сад. красећи, прид. 

трп. (у)крашен 14.5.1.1.(4). 
краскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
краснйк, -а М, МИ. краснйци, краснйка, кра

снйцима 14.1.1.c.d.; 11.2.1.(2). 
красно, прип. 14.6. 
краснопйс и красопйс, -а М, мн. -пйси, -пй

са 14.1.1.с. 

краснописац, -сца м, ВОК. краснопйшче, ин

стр. -нсцем (не -ом), мн. краснопнсци, краснопй

саца 6.2.1.; 8.2.2.1.; 1I.I.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
красноречив ек. уп. ијек. краснорјечив 
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кратковидан 

красноречивост ек. уп. ијек. краснорјечи

вост 

красноречје ек. уп. ијек. краснорјечје 

краснорјечив ијек. (ек. красноречив), -а, -о, 

одр. краснорU)ечивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

краснорјечивост ијек. (ек. красноречи

вост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

краснорјечје ијек. (ек. красноречје), -а с, ген. 

мн. краснорU)ёчја 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
красописац, -сца м, вок. красопйшче, инстр. 

-нсцем (не -ом), мн. красопнсци, красопйсаца 

6.2.1.; 8.2.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
краста, -е ж, ген. мн. краста 14.1.2.1.Ь. 

краставац, -авца М, инстр. -авцем (не -ом), мн. 

краставци, краставаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
краставити се, -йм се, прип. сад. краставёћи 

се 14.5.1.1.(4). 
крастача, -ё ж, ген. мн. крастача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

красти, крадём, прип. сад. крадући, прид. трп. 

краден и краден 14.5.1.1.(1). 
красуљак, -љка М, мн. красуљци, красуљака, 

красуљцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кратак, -а, -о, одр. краткй, -а, -о, ген. мн. -йх 

И крIПак, кратка и кратка, кратко и кратко, 

одр. краткй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. краћй, нзј

краћй 4.2.а.; 14.3.3. 
кратеж, -а М, инстр. -ом, мн. кратежи, кра

тёжа 14.1.1.Ь.с. 

кратер, -а М, инстр. -ом, мн. кратери, кратё

ра 14.1.1.Ь.с. 

кратити (се), кратйм (се), прип. сад. кратёћи 

(се), прид. трп. крзћен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кратко-, формант у сложеницама. 

крIПко и кратко, прип. 14.6. 
кратковек ек. уп. ијек. кратковјек 

кратковечан ек. уп. ијек. кратковјечан 

кратковечност ек. уп. ијек. кратковјеч-

ност 

кратковид(н)ост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кратковид, -а, -о, одр. кратковидй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кратковидан, -дна, -дно, одр. кратковиднй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



кратковјек 

кратковјек ијек. (ек. кратковек), -а, -о, одр. 

кратковU)екй, -а, -5, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

кратковјечан ијек. (ек. кратковечан), -чна, 

-чно, одр. кратковU)ечнй, -а, -5, ген. мн. -йх 
2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кратковјечност ијек. (ек. кратковечност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

кратковремен, -а, -о, одр. кратковременй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кратковременост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
краткоглавац, -авца м, вок. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. краткоглавци, краткоглаваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
краткоглавост, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
краткодлак, -а, -о, одр. краткодлаки, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
краткодневнца и краткоднёвница, -е ж, 

инстр. -5м, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

краткометрiiжнй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

кратконог, -а, -о, одр. кратконогй, -а, -5, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

кратко прст, -а, -о, одр. краткопрстй, -а, -5, 
ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

краткорек, -а, -о, одр. краткорекй, -а, -5, ген. 
мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

краткореп, -а, -о, одр. краткорепй, -а, -5, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

краткорожац, -шца м, вок. -рошче, ннстр. 

-рошцем (не -ом), мн. краткорошци, краткоро

жаца, краткорошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

краткорочан, -чна, -чно, одр. краткорочнй, 

-а, -5, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
краткосИnазни, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
краткост, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крпкотрајан и краткотрајан, -јна, -јно, 

одр. краткотрајни и краткотрајни, -а, -5, ген. мн. 
-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

краткотрајност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

крiшкй 

краткоћа, -е ж, ген. мн. кратк6ћа 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

краткоузлазнй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

краткоуман и краткоуман, -м на, -мно, одр. 

краткоумнй и краткоумнй, -а, -5, ген. мн. -йх 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

краткоумље, -а с, ген. мн. краткоумља 

14.1.3. 
краткоумност, краткоумност и кратко

умност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
краткоух, -а, -о, одр. краткоухй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
краћати, -ам, прил. сад. краћајући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
краћеница, -е ж, инстр. -5м, ген. мн. -йца 

3.2.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

краћёње, -а с, ген. мн. краћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
краул, -а м 14.1.1. 
крафна не него крофна (В.) 

кри, -а м, лок. краху, мн. крахови, крах5ва 

14.1.1.с. 

крахирати, крахйрам, 3. л. мн. крахирају, 
прил. сад. крахирајући 14.5.1.1.(3). 

крачати, -ам, прил. сад. крачајући, (краћа

ти) 14.5.1.1.(3). 
крачина, -е ж, ген. мн. крачина, (краткоћа) 

3.1.3.; 14.1.2.1.b. 
крачина, -е ж, ген. мн. крачйна, (аугм. од 

крак) 3.1.3.; 14.1.2.l.Ь. 
крачити, крачйм, (закорачити) 14.5.1.1.(4). 
крачнй, -а, -5, ген. мн. -их, (према крак) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крачун, -уна м, мн. крачуни, крачуна 

14.1.1.с. 

крiш, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. крашеви, 

крашева 14.1.1.Ь.с. 

Крiшић, -а м, инстр. Крашићем 1.2.1.1.Ь.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
Крiшићанин, -а м, мн. Крашићани, Краши

ћiiHa 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Крiшићiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
крiшићки, -а, -5, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
крiшкй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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крв 

крв, крви Ж, инстр. крвљу И крви, лок. крви 

14.1.2.2. 
крвав и крвав, -а, -о, одр. крвавй и крвавй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крвава ц, -вца М, инстр. -авцем (не -ом), мн. 

крвавци, KpBaBiiцa 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
крвави ца и крвави ца, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

крварити, крварйм, прил. сад. крварећи 

14.5.1.1.(4). 
Iфвити (се), крвйм (се), прнл. сад. крвећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
крвник, -а м, ВОК. -нйче, мн. крвнйци, крв

нйка, крвнйцима, (човек који извршава смртну 

казну) 1\.I.1.а.(I); 1\.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
крвнйк, -ика М, ВОК. крвнйче, мн. крвни

ци, крвника, (убица) 1\.I.1.а.(I); 1\.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

крвнички, -а, -о, ген. мн. -йх, (према крв

ник) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крвнички, -а, -о, ген. мн. -йх, (према крв

ник) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крвожедан и крвожедан, -дна, -дно, одр. кр

вожеднй и крвожеднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

крвожеднiiст и крвожедност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крволок, -а м, ВОК. -лоче, мн. крволоци, 

крволока, крволоцима 1\.I.1.а.(\); 1\.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

крволочан, -чна, -чно, одр. крволочнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крволочки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крволочник, -а М, ВОК. -нйче, мн. крволоч

нйци, крволочнйка, крволочнйцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
крволочница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

МИ. -йца 14.1.2.1.Ь. 

крволочнiiСт, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крволоштво, -а с, мн. крволоштва, крволо

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
крвопија, -е ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.l.2.l.a.b. 
крвопилац, -илца м, ВОК. крвопйлче, ин

стр. -илцем, мн. крвопилци, крвопйлаца 6.2.1.; 
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7.2.2.Ь.; 14.l.l.а.Ь. и крвопилац, -иоца м, ВОК. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. крвопиоци, кр

вопйлаца 6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
крвопролиliе, -а с, ген. мн. крвопролића 

14.1.3. 
крвотворан, -рна, -рно, одр. крвотворнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крвоток и крвОток, -а м, мн. -тоци, -тока, 

-тоцима 1\.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крвоточина, -е ж, ген. мн. крвОточйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

крвоточнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

крвца, -е ж, ген. мн. крвца 14.1.2.1.Ь. 

крдо и крдо, -а с, ген. мн. крда 14.1.3. 
кре, УЗВ. 

Креанга (рум. Creanga), -е ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
креативност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
креатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. кре

атори, креатора 14.1.1.з. 

креаторка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
креаторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
креационист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

креационilстички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кревељити (се), кревёљйм (се), прил. сад. 

кревёљећи (се) 14.5.1.1.(4). 
кревет и кревет, -а м, мн. -вети, крёвета 

14.1.1.с. 

креветак, -тка м, мн. кревеци, креветака, 

кревецима 6.2.1.; \О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
креветац, -еца м, мн. кревеци, креветаца, 

кревецима 6.2.1.; \O.I.2.1.a.; 14.1.1.с. 
креветиli и креветиli, -з м, иистр. -ем (не 

-ом), мн. -тићи, -тйМ 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
креветски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.з.; 14.3. 
креден(а)ц, -нца м, инстр. -енцем (не -ом), ми. 

креденци, креденаца 6.2.1.; 14.1.1.b.c.d. 
кредибилИтет, -ета м, мн. кредибилитети, 

кредибилитета 14.1.1.с. 

кредит, -ита м, ми. кредити, кредита 

14.1.1.с. 



кредитирати 

кредитирати, кредiпирам, 3. л. ми. кредити-
рају, прил. сад. кредитирајући 14.5.1.1.(3). 

кредйторскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
кредйтскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
кредњАк, -а м, ми. крёдњаци, крёдњака, 

крёдњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кредо, -а м, ми. крёди, крёда 14.1.1.с. 

Крез, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
креза, -ё м = крезо, -ё м, дат. крези, ак. кре

зу, вок. крёзо, иистр. крезом, ми. крезе, креза и 

крезо -а м, дат. крезу, ак. креза, вок. крёзо, иистр. 

крезом, ми. крезе, креза 14.1.1.g. 
крезав, -а, -о, одр. крёзави, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
крезле, крезла ж ми. 14.1.2.1.Ь. 

крезо = креза (В.) 
крезол, -6ла м, ми. крез6ли, крез6ла 

14.1.1.с. 

крезубац, -пца м, вок. -зупчпе, иистр. -зупцем 

(не -ом), ми. крезупци, крезубаца, крезупцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
крезубост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
креирати, креирам, 3. л. ми. креирају, прил. 

сад. креирајући 5.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
креја, -е ж, дат. -еји, иистр. -ејом, ми. креје, 

креја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
крејин, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
крејон, -6на м, ми. креј6ни, креј6на 5.1.5.; 

14.1.1.с. 

крека, -е ж, дат. -ци И -ки, геи. ми. крёка 

11.2.1.(1) и 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
Крека, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.Ь.; 

11.3.2.е.; 14.1.2.1. 
крека, -е ж, дат. -ки (не -ци) 11.3.2.h.; 

14.1.2.l.b. 
крекё, УЗВ. 

крекетати, крекећем, прил. сад. крекећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
крекетуша, -е ж, геи. ми. крекетуша 

14.1.2.1.Ь. 

крекинг, -а м, ми. крекинзи, крёкинга, кре

кинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крем, -а м, ми. кремови, крем ова и крем, 

крема м, ми. кремови, крёмова 14.1.1.с. 

крем а, -е ж, геи. ми. крема 14.1.2.1.Ь. 

Кремона 

кремаљски, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

кремански, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Креманско пророчанство (пророчанство), 

Креманског(а) пророчанства (пророчанства) с 

1.2.1.1ј.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
крематоријум, -а м, иистр. крематоријумом, 

ми. крематоријуми, крематоријума (и кремато

риј, -ија м, иистр. крематоријем, ми. крематори

ји, крематорија) 5.1.5.; 14.1.1. 
кремација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кремвиршла не него кренвиршла (В.) 

кремён, -а м, ми. крёмени, крёмена и крёме

нови, крёменова 14.1.1.с. 

Кремна, Крёмна ж ми., дат. у Крёмнима 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
кремански, -а, -о, геи. ми. -их, (према Крем

на) 4.2.а.; 14.3. 
кремён-кВмён, крёмен-камена м, ми. крё

мен-камени, крёмен-камена 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

кременчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. кре

менчићи, кременчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кременштiiк, -ака м, ми. кременштаци, кре

менштака, кременшпiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кремењАк, -ака м, ми. кремењаци, кремења

ка, кремењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кремењача, -е ж, геи. ми. кремењача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кремёње, кремења с, (з6. од кремён) 14.1.3. 
кремечак, -ч ка м, ми. кремечци, кремечака, 

кремечцима, (дем. од кремён) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

кремирати, кремирам, 3. л. ми. крем ира ју, 
прил. сад. кремирајући 14.5.1.1.(3). 

кремичак, -чка м, ми. кремичци, кремича

ка, кремичцима, (дем. од кремён) 3.1.3.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

Кремљ, Кремља м, иистр. -ем (не -ом), (у Мо

скви) 1.2.1.1ј.; 14.1.1.Ь. 

кремљ, кремља м, иистр. -ем (не -ом), ми. 

кремљи, кремља, (тврђава) 14.1.1.Ь.с. 

Кремна, Крёмана ж ми., Крёмнима 1.2.1.1.Ь.; 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
Крем6на (итал. Cremona), -е ж 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
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кремпита 

кремпита, -ё ж, ген. мн. кремпйта 

14.1.2.1.Ь. 

кремшнита, -ё ж, ген. мн. кремшнйта 

14.1.2.1.Ь. 

кренвиршла (не кремвиршла), -ё ж, ген. 

мн. крёнвиршлй 14.1.2.1.Ь. 

кренути, крёнём 14.5.1.1.(1). 
креолка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. кре

олкй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
креолскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крепавати, крепавам, 3. л. мн. крешiвају, 

прил. сад. крешiвајући 14.5.1.1.(3). 
крепак, крёпка и крепка, крёпко и крепко, 

одр. крёпкй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. крепкијй, 

најкрепкијй и крёпчй, најкрепчй 4.2.а.; 14.3.3. 
крепао, -ала, -ало, одр. крепалй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
крепати, крепам 14.5.1.1.(3). 
креп-жоржет, крёп-жоржета м 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
креп-жоржетскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
крепити ек. уп. ијек. кријепити 

крепко, ПРИЛ., КОМП. крепкије, најкрепкије и 

крёпче, најкрепче 14.6. 
крепкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крепкоliа, -ё ж, ген. МН. крепк6ћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

крепљёње ек. уп. ијек. кријепљёње 

креп-марокён, крёп-марокена М, МН. -маро

кени, -марокена 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

крепоснiiк, -а М, ВОК. -нйче, МН. крёпоснйци, 

крёпоснйка, крёпоснйцима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

крепосница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крепосно, ПРИЛ. 

крепост, -ости ж, инстр. крёпости И крёпо

шћу, лок. крепОсти и крёпости, ген. МН. крепОсти 

и крёпости, крепостима и крёпостима 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крепостан, -сна, -сно, ОДр. крёпоснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
креп-папiiр, крёп-папира м, инстр. -папиром 

12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

креп-сатён, крёп-сатена м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
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кречуља 

кр@с ек. уп. ијек. кријес 

кресати, крёшём, ПРИЛ. сад. крёшући 

14.5.1.1.(2). 
кресити ек. уп. ијек. кријесити 

кресница ек. уп. ијек. кријесница 

креснути, крёснём 14.5.1.1.(1). 
креста, -ё ж, ген. МН. крёста и креста, -ё ж, 

ген. МН. креста 14.1.2.1.Ь. 

крестаст, -а, -о, ОДр. крёстастй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крестац, -аца м, инстр. -ацем (не -ом), мн. 

крестаци, крестаца, бот. 14.1.1.Ь.с. 

крестица и крестица, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

МН. крёстйца 14.1.2.1.Ь. 

кретати, крећём, прил. сад. крећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
кретња, -ё ж, ген. МН. кретња и кретњй 

14.1.2.1.Ь. 

креч, креча М, инстр. кречом 14.1.1.Ь. 

кречав, -а, -о, одр. крёчавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
кречан, крёчна и кречна, крёчно и кречно, 

одр. крёчнй и кречнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кречана, -ё ж, ген. МН. кречана 14.1.2.1.Ь. 

кречанскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кречiiр, -ара М, ВОК. крёчару и крёчаре, инстр. 

-аром и -арем, МН. кречари, кречара 14.1.1.а. 

кречарев = кречаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

кречарскii и кречiiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кречаст, -а, -о, ОДр. крёчастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кречати, -чйм, ПРИЛ. сад. кречёћи 

14.5.1.1.(4). 
кречити, крёчйм, прил. сад. крёчёћи и кре

чити, -йм, ПРИЛ. сад. крёчёћи 14.5.1.1.(4). 
Кречмер (нем. Kretschmer), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кречњак, -а м, мн. крёчњаци, крёчњака, 

крёчњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
кречњiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кречовит, -а, -о, одр. кречовитй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кречуља, -ё ж, ген. мн. кречуља 14.1.2.1.Ь. 



Крешевљак 

Крешевљак, -ака м, мн. Крешевљаци, Кре

шевљака, Крешевљацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

крёшево, -а с, ген. мн. крёшева, (бој, бит-

ка) 14.1.3. 
Крёшево, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
крёшевски, -а, -о, ген. мн. -йх 14.3.2.; 4.2.а. 
крешендо (не крешчендо), -да м, мн. кре-

шенди, крешенда, муз. 14.1.1.С. 

крёштав, -а, -о, одр. крёштавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крёштавац ек. И ијек. уп. ијек. кријешта

вац 

крешталица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крештати ек. и ијек. уп. ијек. кријештати 

крешчендо не него крешендо (в.) 

кржа, -ё ж, ген. МН. кржа, зооп.l4.1.2.1.Ь. 

кржљав (не кршљав), -а, -о, одр. кржљавй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кржљавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. кржљавци, кржљаваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

кржљавити, -йм, прип. сад. кржљавёћи и 

кржљавити, кржљавйм, прип. сад. кржљавё

ћи 14.5.1.1.(4). 
кржљавица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

кржљављење и кржљављење, -а с, ген. МН. 

-ёња 14.1.3. 
кржљавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кржљавче, -ета с, зб. кржљавчад, кржљав

чiiди 14.1.3.с. 

кјЈжљати, -ам, прип. сад. кржљајући 

14.5.1.1.(3). 
крзнар, -а м, ВОК. крзнару и крзнаре, инстр. 

-аром и -арем, МН. крзнари, крзнара 14.1.1.а. 

крзнарев = крзнаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

крзнарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кРЗнарница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крзнарицин не него крзнаричин (в.) 

крзнаричин (не крзнарицин), -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

кривоверница 

крзнаш, -аша м, ВОК. крзнашу, инстр. -ашем 

(не -ом), МН. крзнаши, крзнаша 14.1.1.а.Ь. 

крзнашица, -ё ж, ВОК. -е, и нстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крзнен и крзнен, -а, -о, ОДр. крзненй и кр

зненй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крзно, -а с, ген. МН. крзна и КIЈЗНО, -а с, ген. 

МН. крзна 14.1.3. 
крив, крива, криво, одр. кривй, -а, -о, ген. МН. 

-йх, КОМП. кривљй, најкривљй 4.2.а.; 14.3.3. 
Крива Паланка, Криве Паланке ж, дат. Кри

вој Паланци 1.2.1.1.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
крива, -ё ж, дат. кривој, ген. МН. кривих 

14.1.2.1.Ь. 

кривац, -вца м, ВОК. кривче, инстр. -ивцем 

(не -ом), МН. кривци, криваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.С. 

Криви Вир, Кривог(а) Бира м, инстр. Кривйм 

Биром 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Криви Рог (рус. Крывой Рог), Кривог(а) Рога 

м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
кривина, -ё ж, ген. мн. кривина 14.1.2.1.Ь. 

кривиномер ек. уп. ијек. кривиномјер 

кривиномјер ијек. (ек. кривиномер), -а м, 

инстр. -ом, МН. кривин6мU)ери, кривин6мU)ёра 

2.1.2.; 2.2.1; 14.1.1.Ь.С. 
кривица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. кривица 

и кривица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. кривйца 

14.1.2.1.Ь. 

кривичан, -ч на, -чно, одр. кривичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кривично, прип. 14.3. 
кривичноправни, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
кривичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кривња, -е ж, ген. МН. кривњй 14.1.2.1.Ь. 

криво, прип. 14.6. 
крнвоверан и кривоверан ек. уп. ијек. крн

вовјеран и кривовјеран 

кривоверац и кривоверац ек. уп. ијек. кри-

вовјерац и кривовјерац 

кривоверје ек. уп. ијек. кривовјерје 

кривоверка ек. уп. ијек. кривовјерка 

кривоверник ек. уп. ијек. кривовјерник 

кривоверница ек. уп. ијек. кривовјериица 

(в. кривовјерка) 
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кривоверност 

кривоверност ек. уп. ијек. кривовјерност 

кривоверскii ек. уп. ијек. кривовјерскii 

кривоверство и кривоверство ек. уп. ијек. 

кривовјерство и кривовјерство 

Кривовирац, -рца м, инстр. -ирцем (не -ом), 

мн. Кривовнрци, Кривовйраца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

Кривовiiрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кривовiiрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, (овца) 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
крйвовјеран и кривовјеран ијек. (ек. КРИ

воверан и кривоверан), -рна, -рно, одр. криво

вU)ёрнй И кривовU)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.3.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кривовјерац ијек. (ек. кривоверац), -ёрца 

м, вок. -ёрче (не-цу), инстр. -ёрцем (не -ом), мн. 

кривовU)ёрци, кривовU)ераца и кривовјерац 

ијек. (ек. кривоверац), -рца м, вок. кривовU)ёрче, 

мн. кривовU)ерци, кривовU)ёраца 2.1.3.; 2.2.1.; 
6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

кривовјерје ијек. (ек. кривоверје), -а с, ген. 

мн. кривовU)ёрја 2.1.3.; 2.2.1.; 14.1.3. 
кривовјерка ијек. (ек. кривоверка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. кривовU)ёркй 2.1.3.; 2.2.1.; 
11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. = кривовјерница ијек. (ек. 

кривоверница), -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 2.1.3.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
кривовјернiiк ијек. (ек. кривовернiiк), -а м, 

вок. -нйче, мн. кривовU)ёрнйци, кривовU)ёрнй

ка, кривовU)ернйцима 2.1.3.; 2.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.с. 

кривовјерница ијек. (ек. кривоверница) = 

кривовјерка ( кривовјерност ијек. (ек. криво
верност), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.3.; 
2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

кривовјерскii ијек. (ек. кривоверскii), -а, 

-о, ген. мн. кривовU)ерскйх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

кривовјерство и кривовјерство ијек. (ек. 

кривоверство и кривоверство), -а с, мн. -ства, 

-става 2.1.3.; 2.2.1.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кривоклетнiiк, -а м, вок. -нйче, мн. криво

клетнйци,кривоклетнйка,кривоклетнйцимаи 

кривоклетнiiк, -Н ка м, вок. кривоклетнйче, мн. 

кривоклетннци, кривоклетннка, кривоклетнн

цима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
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Кривошијанин 

кривоклетница, -ё Ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

кривоклетницин не него кривоклетни

чин (В.) 

кривоклетничин (не кривоклетницин), 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кривоклетничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кривоклетно, прил. 14.6. 
кривоклетство, -а с, мн. кривоклетства, 

кривоклётстiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
КРИВОКЉУН, -а, -о, одр. кривокљунй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
КривокуЬа, -е м, мн. Кривокуће, Кривокућii, 

(надимак; презиме) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

криволовац, -вца м, вок. криволовче, инстр. 

-ловцем(не-ом),мн. кривол6вци, криволоваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
КРИВОЛОВСТВО,-ас, мн. кривол6вства, кри

воловстiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
КРИВОНОГ, -а, -о, одр. кривоногй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кривоножац, -шца м, вок. -ношче, инстр. -но

шцем (не -ом), мн. кривоношци, кривоножаца 

6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
кривонос, -а, -о, одр. кривоносй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кривошiланачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а. 
Кривопаланчанин, -а м, мн. Кривопашiнча

ни, Кривопаланчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кривопащiнчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кривотворац, -рца м, вок. кривотворче, ин

стр. -орцем (не -ом), мн. кривотв6рци, криво

тв6раца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
кривотворитељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не 

-ом), мн. кривотворитељи, кривотворитёља 

14.l.l.a.b. 
кривотворитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кривотворити, кривотворйм, прил. сад. кри

вотворёћи 14.5.1.1.(4). 
кривоуст, -а, -о, одр. кривоустй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Кривошијанин, -а м, мн. Кривошијани, 

Кривошијана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 



Кривошијiнка 

Кривошијiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Кривошије, Кривошија ж мн. 1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

кривошйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
5.1.3.; 4.2.а. 

кривудавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кривудаст и кривудаст, -а, -о, одр. криву

дасти и кривудасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
кривуљiр, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. 

кривуљари, кривуљара 14.1.1.Ь.С. 

кривчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Кригер (нем. Kriiger), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

кригла, -ё ж, ген. мн. кригли 14.1.2.1.Ь. 

крilжiр, -ара м, вок. крйжару и крйжаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. крижари, крижара и 

крilжiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

крйжари, крйжара 14.1.1.а. 

крижарев = крижаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

крilжiрскй и крilжiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
крilжуља, -ё ж, ген. мн. крижуља 14.1.2.1.Ь. 

кризантема = хризантема (в.) 
крiiзма, -ё ж, ген. мн. крйзама и крйзми, рел. 

кат. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

крiiзмати, -ам, прил. сад. крйзмајући, рел. 

кат. 14.5.1.1.(3). 
крiiзменй, -а, -о, ген. мн. -их, рел. кат. 4.2.а.; 

14.3. 
крИзнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кријење, -а с, ген. мн. крйјёња 5.1.5.; 14.1.3. 
кријепити ијек. (ек. крепити), крйјепим, 

прил. сад. кријепёћи (ек. крепим, прил. сад. кре

пёћи), прид. трп. крйјепљен (ек. крепљен) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

кријепљење ијек. (ек. крепљење), -а с, ген. 

мн. -ёња 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
кријес ијек. (ек. крес), крйјеса (ек. креса) м, 

мн. крёсови, крёсова, крёсовима 2.1.1.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 14.1.1.С. 

криминализовати 

кријесити ијек. (ек. кресити), крйјесим, прил. 

сад. кријесёћи (ек. кресим, прил. сад. кресёћи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
кријесница ијек. (ек. кресница), -ё ж, ген. мн. 

-ица 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
кријештавац ијек. (ек. И ијек. крештавац), 

-авца м, вок. крU)ёштавче, инстр. -авцем (не -ом), 

мн. -авци, ген. мн. -аваца 2.1.1.; 2.2.1.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

кријештати ијек. (ек. и ијек. крештати), -им, 

прил. сад. кријештёћи (ек. крештёћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

кријумчiр, -ара м, вок. крйјумчару и крй

јумчаре, инстр. -аром и -арем, мн. кријумчари, 

кријумчара 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
кријумчарев = кријумчаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
кријумчарити, кријумчарим, прил. сад. кри

јумчарёћи 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
кријумчiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

кријумчарки 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кријумчiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
кријумчарство, -а с, мн. кријумчарства, 

кријумчарстава 5.1.5.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
крик, -а м, лок. крику, мн. крици, крика, кри

цима и крикови, крикова 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крilлатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крилашце, -а с, мн. крилашца, крилашаца 

и крилашце, -ета с, мн. крилашца, крйлашаца 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
крилити, крйлим, прил. сад. крИnёћи 

14.5.1.1.(4). 
КРlшце, -а и -ета с, мн. крилца, крилаца и 

крйлаца = криi'ще, -а и -ета с, мн. кри6ца, кри

лаца и крйлаца 6.2.2.а.; 7.2.2.с.; 14.1.3. 
крИминiлан, -лна, -лно, одр. крйминални, 

-а, -5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
криминалац, -лца м, вок. крйминалче, инстр. 

-алцем (не -ом), мн. криминалци, криминалаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
криминализовати, -зујём, прил. сад. крими

на.лизујУћи 14.5.1.1.(2) (и криминализирати, 
криминалйзирам, 3. л. мн. криминализирају, 
прил. сад. криминализирајући 14.5.1.1.(3». 
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кримин8лист(а) 

кримин8лист(а), -е М, МН. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

криминалистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

криминалистичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кримин8листкиња, -е Ж, ген. МН. кримиюi

листкиња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
криминалИтет, -ета М 14.1.1. 
криминалка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
криминалиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
криминолог, -а М, вок. -ложе, МН. кримино

лози, криминолога, криминолозима 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
криминологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
КРИМИНОЛОШКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
кримiili, -ића М, инстр. -ићем (не -ом), МН. 

кримићи, кримићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Крим, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Кримљанин, -а М, мн. Кримљани, Кримља

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Кримљанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кримскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кримскii рћ, кримског(а) рата М 1.2.2.1.; 

14.1.1. 
крин, -а М, лок. крину, мн. кринови, крино

ва 14.l.l.c. 
кринка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. кринки И крин

ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кринолiiн, -ина М, мн. кринолини, кри но

лина 14.1.1.с. 

кринолина, -е Ж, ген. мн. кринолина 

14.1.2.1.Ь. 

кринолiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
криолiiт, -ита М, мн. криолити, криолита 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
крiloмице, прил. 14.6. 
криоце = крилце (В.) 

крипто-, формант у сложеницама. 

криптоанализа, -е Ж, ген. мн. криптоанали-

за 14.1.2.l.b. 
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кристалоiЩан 

криптограм, -а М, мн. криптограми, крип

Toгpiiмa 14.1.1.с. 

криптограф, -а М, мн. криптографи, крип

тографа 14.1.1.с. 

криптографија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
криптографскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
криптодепресија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
криптокатолик и криптокатолик, -а М, мн. 

-лици, -лика, -лицима 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 
криптоклерикалац, -лца М, ВОК. крипто

клерикалче, инстр. -алцем, мн. криптоклери

калци, криптоклерикалаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

криптомарксист(а), -е М, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

криптiiн, -она М 14.1.1. 
Крис (енгл. Chris), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Криста = Кристо, -е М, дат. Кристи, ак. Кри

сту, ВОК. Кристо, инстр. Кристом И Кристо, -а 

М, дат. Кристу, ВОК. Кристо, инстр. Кристом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
кристал, -ала М, мн. кристали, кристала 

14.1.1.с. 

кристализација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кристализацiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
крИстализациiiнii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
крист8лизовати (се), -зу јем (се), прил. сад. 

кристализујући (се) 14.5.1.1.(2) (и кристали
зирати (се), кристализирам (се), 3. л. мн. кри
стализирају (се), прил. сад. кристализирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
крист8лиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. кри

сталићи, кристалићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кристалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кристалоiiд, -ида М, мн. кристалоИди, кри

сталоИда 5.2.3.; 14.1.1.с. 
кристалоiЩаи, -дна, -дно, одр. кристалоид

ни, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



кристијанизација 

кристијанизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
кристијанизовати (се), -зујём (се), прил. сад. 

кристијанизујући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и кри
стијанизирати (се), кристијанизирам (се), 3. л. 
мн. кристијанизирају (се), прил. сад. кристијани

зирајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3». 
кристијанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија, (у скијању) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Кристин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Криста 

и Кристо, -ё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Кристо = Криста (В.) 

Кристов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Кристо, 

-а) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Крitстифор, -а м, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а.Ь. 

КрИт, Крита м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
крitтёрйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крitтёријум, -а м, иистр. крйтёријумом, мн. 

критёријуми, критёријума (и крitтёрйј, -иј а 

м, инстр. критёријем, мн. критёрији, крйтёри

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
крitтёријумскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
крilти, кријём, прил. сад. кријући 14.5.1.1.(2). 
крitтика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. критика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
критitкант, -а м, мн. критиканти, критика

ната 14.1.1.с. 

крitтиковати, -кујём, прил. сад. крйтику

јући 14.5.1.1.(2) (и критизирати, критизирам, 

3. л. мн. критизирају, прил. сад. критизирајући 
14.5.1.1.(3». 

критицitзам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

критitцист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

критицitстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

крitтичан, -ч на, -чно, одр. крйтични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крitтичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. критичари, критичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
крitтичiрев = крitтичiров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 

кi\кнУти 

критичарити, критичарим, прил. сад. кри

тичарёћи 14.5.1.1.(4). 
крitтичiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
крitтичiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
крitтичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крitтичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крИтскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Крйliанин, -а м, мн. Крићiiни, Крићiiна 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.с. 
Крйliiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
крйчав, -а, -о, одр. кричави, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кричати, -чим, прил. сад. кричёћи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
крitчљив, -а, -о, одр. кричљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кришка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. кришiiка и 

кришки 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кришом, прил. 14.6. 
Крitшпоље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
крitшчина, -ё ж, ген. мн. кришчина, (аугм. од 

кришка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кришчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

од кришка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Ki\K, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Ki\K, УЗВ. 
Ki\Ka, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.h.; 11.3.2.е.; 

14.1.2.1. 
крканлук, -а м, мн. крюiнлуци, крюiнлука, 

крюiнлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кркати, кј'жам, прил. сад. кркајуliи 

14.5.1.1.(3). 
кркача, -ё ж, ген. мн. кркача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кјжаче, прил. 14.6. 
кркачити, -им, прил. сад. КЈжачёћи 

14.5.1.1.(4). 
Кi\КЙН, -а, -о, ген. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кркљанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), мн. 

кркљанци, КЈжљанаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
кркљати, -ам, прил. сад. кркљајући 

14.5.1.1.(3). 
кi\кнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
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кркољити 

кркољити И кркољити, -йм, прип. сад. -ље

ћи 14.5.1.1.(4). 
кркорити и кркорити, -йм, прип. сад. -ре

ћи 14.5.1.1.(4). 
кркотати, кiжоћем, прип. сад. кiжоћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
крк6чити, кiжочйм, прип. сад. кiжочући 

14.5.1.1.(4). 
крктати, кркћем, прип. сад. кркћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
крлежијiiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.1.2.1.Ь.; 14.3.2. 
крља, -е ж, ген. мн. крља, (пањ) 14.1.2.1.Ь. 

крља, -е ж, ген. мн. кРља, (крпељ) 14.1.2.1.Ь. 

крљушт = крiљушт (В.) 
крљуштав, -а, -о, одр. крљуштавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крљуштати (се), крљуштам (се), прип. сад. 

крљуштајући (се) 14.5.1.1.(3). 
крма, -е ж, ген. мн. кРма и крма, -е Ж, ген. 

мн. крма, (задњи део брода; храна за стоку) 

14.1.2.1.Ь. 

крмак, -мка м, ВОК. крмче, мн. кРмци, крмака, 

кРмцима 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
крманити, крманим, прип. сад. крманећи 

14.5.5.1.(4). 
крманош, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

крманоши, крманоша 14.1.1.а.Ь. 

крмйр, -ара м, ВОК. крмару и крмаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. крмари, крмара 14.1.1.а. 

крмарев = крмаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
крмарити, крмарим, прип. сад. крмарећи 

14.5.1.1.(4). 
крмача, -е Ж, ген. мн. крмача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

крмачiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. крмачари, крмачара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
крмачица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

крме, -ета с, з6. крмад, крмади Ж 14.1.3.с. 

крмељ, -а м, инстр. -ом, мн. крмељи, крмеља 

и крмёљ, -еља м, инстр. -ељем (не -ом), мн. кр

мељи, крмеља 14.1.1.Ь.с. 

крмељав, -а, -о, одр. крмељави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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крњавост 

крмељив, -а, -о, одр. крмељиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крменадла (не карменадла), -е Ж, ген. мн. 

крменадлй 14.1.2.1.Ь. 

крметина, -е Ж, инстр. крметином 

14.1.2.1.Ь. 

крмећАк, -ака м, мн. крмећаци, крмећака, 

крмећацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крмеliй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крмИлiiр, -ара м, ВОК. крмилару и крмила

ре, инстр. -аром и -арем, мн. крмилари, крми

лара 14.1.1.а. 

крмиларити, крмiшарим, прип. сад. крми

ларећи 14.5.1.1.(4). 
крмилац (не крмиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. крмиоци, крмилаца, 

крмиоцима 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
крмило, -а с, ген. мн. крмила, (стражњи део 

брода) 14.1.3. 
крмиоц не него крмилац (В.) 

крмити, крмим, прип. сад. крмећи 

14.5.1.1.(4). 
крмйште, -а с, ген. мн. крмйшта 14.1.3. 
крмнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крмскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крмче, -ета с, з6. крмчад, крмчади Ж 

14.1.3.с. 

крмчија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
крмчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. крмчи

ћи, крмчића, (дем. од крме) 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Крн,ција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
крн,цйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а. 

крнтија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
крњ, кРња, кРње, одр. крњй, -а, -е, ген. мн. 

-йх, комп. крњй, најкрњй 4.2.а.; 14.3.3. 
Крња = Крњо, -е м, дат. КРњи, ак. КРњу, ВОК. 

Крњо, инстр. КРњом И Крњо, -а м, дат. КРњу, ак. 

КРња, ВОК. Крњо, инстр. КРњом 14.1.1.g. 
крњав, -а, -о, одр. крњави, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
крњавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



крњадак 

крњадак, -тка М, МИ. крњаци, Kpњiiдiiкa, кр

њацима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крњпак, -тка М, МИ. крњаци, крњатака, кр

њацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крњетак, -тка М, МИ. крњеци, крњетака, кр

њецима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
крњити, крњим, прип. сад. крњёћи 

14.5.1.1.(4). 
Крњо = Крња (В.) 

крњозуб, -а, -о, одр. крњ6зуби, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
крњорог, -а, -о, одр. крњ6роги, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
крњост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крњутак, -тка М, МИ. крњуци, крњу-така, кр

њуцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кроасан, -ана М, МИ. кроасани, кроасана 

14.1.1.с. 

кроатизам, -зма М, МИ. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

кроатизовати, -зујём, прип. сад. кр6атизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и кроатизирати, кроатйзирам, 
прип. сад. кроатизирајући 14.5.1.1.(3». 

КРШIтист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

кроатистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

кроатистичкii, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

кроатисткиња, -ё ж, геи. МИ. кроатисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
кровиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. кровићи, 

кровића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кровiiште и кровiiште, -а с, геи. МИ. -ишта 

14.1.3. 
кровии, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
кровњача, -ё ж, геи. МИ. кровњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кроза ме, 6.2.7.3. 
кроза сан, 6.2.7.3. 
кроза се, 6.2.7.3. 
кроза те, 6.2.7.3. 
крој, кроја М, иистр. -ем (не -ом), МИ. кројеви, 

кројёва 14.1.1.Ь.с. 

кројач, -ача М, ВОК. кројачу, иистр. кројачем 

(не -ом), МИ. кројачи, кројача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

крЬсист(а) 

кројачица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. МИ. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кројачицин, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
кројiчкii, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кројачница, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

кројилац (не кројиоц), -иоца М, ВОК. -иоче, 

иистр. -иоцем (не -ом), МИ. кројиоци, кројилаца, 

кројиоцима 5.1.5.; 7.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
кројиоц не него кројилац (В.) 

кројити, -им, прип. сад. кројёћн 14.5.1.1.(4). 
кројнн, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
крокёт, -ета М, МИ. крокетн, крокета 

14.1.1.c.d. 
крокн, -ија М, иистр. -иј ем (не -ом), МИ. кро

кијн, крокија 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
крокирати, крокнрам, 3. n. МИ. крокирају, 

прип. сад. крокирајућн 14.5.1.1.(3). 
крокодiiл, -ила М, МИ. крокодИлн, крокоди

ла 14.1.1.с. 

крокодилскii и крокодiiлскii, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
кромањ6нац, -нца М, иистр. -бнцем (не 

-ом), МИ. кромањбнцн, кромањбнаца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

кромаЊОНСКii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
кромби = громби (В.) 

кромпирача, -е ж, геи. МИ. кромпйрiiча 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

кромпириli, -а М, иистр. -ем (не -ом), ми. 

кромпйрнћн, кромпйрића Н кромпilpiili, -ића 

м, инстр. -ићем (не -ом), ми. кромпнрићн, кром

пирића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кромпирчиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

кромпйрчнћн, кромпйрчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кромпируша, -ё ж, геи. МИ. кромпйруша 

14.1.2.1.Ь. 

кропиоиица н кропиоиица, -ё ж, нистр. -ом, 

геи. МИ. -ица 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
крос, -а М, ПОК. кр6су, МИ. крОсови, крОсова 

14.1.1.с. 

крЬсист(а), -ё М, МИ. -Н, -иста, -нстнма 

14.1.1.е. 
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крос-контри 

крос-контри, крос-контрија м, иистр. -кон

тријем (не -ом), мн. -контрији, -контрйја 5.1.5.; 
12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 

кросред, предл. 8.1.2.1.; 12.1. 
кротилац (не кротиоц), -иоца м, вок. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. кротиоци, кротилiiца, 

кротиоцима 7.2.2.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
кротилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кротиоц не него кротилац (в.) 

кротитељ, -а м, вок. -у, ннстр. -ем (не -ом), 

мн. кротитељи, кротитёља 14.1.1.а. 

кротитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кротнти, -йм, прил. сад. кротёћи, прид. трп. 

крмен З.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кроткост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кроткоliа, -ё ж, ген. мн. кротк6ћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кроliёње, -а с, ген. мн. крОћёња 14.1.3. 
крофна (не крафна), -ё ж, ген. мн. крофнй 

14.1.2.1.Ь. 

Кроче (итал. Croce), -еа м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

крочёње, -а с, ген. мн. крочёња 14.1.3. 
крочнти, крочйм, прил. сад. крочёћи 

14.5.1.1.(4). 
крошё, -еа м, мн. крошеи, крошеа 5.2.4.; 

14.1.1.С. 

крошто, прил. 12.1.; 14.6. 
крпа, -ё ж, ген. мн. кflПа 14.1.2.1.Ь. 

кlJпар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

кј'lПари, кј'ЈПара и кiшар, -ара м, вок. кi'lПару и 

кј'lПаре, инстр. -аром и -арем, мн. крпари, крпа

ра 14.1.1.а. 

крпара, -ё ж, ген. мн. крпара 14.1.2.1.Ь. 

крпарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кршiрити, крпiiрйм, прил. сад. крпарёћи 

14.5.1.1.(4). 
крпати, -ам, прил. сад. крпајући 14.5.1.1.(3). 
крпаliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крпач, -ача м, вок. крпачу, инстр. крпачем (не 

-ом), мн. крпачи, крпача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
крпачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йцii 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
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крстилац 

крпачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

крпеж, -а м, инстр. -ом, мн. к(шежи, кРпёжа 

14.1.1.Ь.С. 

крпењача, -ё ж, ген. мн. крпењача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

крпеџија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
крпити, -йм, прил. сад. крпёћи, прид. трп. кр

пљен 14.5.1.1.(4). 
кРпичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йцаЗ.l.З.; 

14.1.2.1.Ь. 

крпља, -ё ж, ген. мн. кјlПљii 14.1.2.1.Ь. 

кРСнй и крснй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

крст и крштење) 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
крснй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према крста) 

4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
крснйк, -а м, вок. -нйче, мн. крснйци, крснй

ка, крснйцима ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
крст, -а м, лок. крсту, мн. крстови, крстова 

14.1.1.С. 

Крста, -ё м = Крсто, -е м, дат. Крсти, ак. КР

сто, вок. Крсто, инстр. Крстом = Крсто, -а м, 

дат. КРсту, ак. КРста, ВОК. Крсто, инстр. Крстом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
крста, крста с МН., дат. крстима 14.1.3. 
крстари ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

крстаричкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

kPCtact,-а,-о,одр. крстастй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
крстац, -аца м, МН. крстаци, крстаца 

14.1.1.с. 

крстача, -ё ж, ген. МН. кј>Стiiчii 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

крстачнй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према крста) 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крстiiш, -аша м, ВОК. крсташу, инстр. -ашем 

(не -ом), МН. крсташи, крсташа 14.1.1.а.Ь. 

крсташица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

крсташкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кРСтилац (не крстио ц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), МН. крстиоци, крстилаца, 

кРстиоцима 7.2.2.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 



Крсти н 

Крстин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Крста и 

Крсто, -е) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
крсти на, -е Ж, ген. мн. крстина 14.1.2.1.Ь. 

крстионица и крстноница, -е Ж, ннстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

кРСтиоц не него кјх:тнлац (В.) 

крстити, -им, прнл. сад. крстећи, прнд. трп. 

крштен, (чинити знак крста) 14.5.1.1.(4). 
крстити, крстим, прнл. сад. крстећи, прнд. 

трп. кршћен, (слагати снопове у крстине) 

14.5.1.1.(4). 
крстиli, -а М, ннетр. -ем (не -ом), мн. крстићи, 

крстићii и крстиli, -ића М, ннетр. -ићем (не -ом), 

мн. крстићи, крстићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Крсто = Крста (В.) 
крстобоља, -е Ж 14.1.2.1. 
Крстов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Крсто, 

-а) 4.2.а.; 14.3. 
Крстовдан, -а М 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
крстовдiНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

крстокљун, -а М, мн. крстокљуни, крсто

кљуна,З00Л. 14.1.1.с. 

крстоносан, -сна, -сно, одр. крстоносни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крстон6сац, -сца М, ВОК. крстоношче, ннетр. 

-н6сцем (не -ом), мн. крстон6сци, крстон6саца 

и крстоносац, -сца М, ВОК. -ношче, ннстр. -но

сцем (не -ом), мн. крстоносци, крстоносаца 

6.2.1.; 8.2.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
крстоноша, -е М, мн. крстоноше, крстоно

ша 14.1.1.а. 

КРСТОНОШКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кiП, крта и кРта, крто и кРто, одр. кРТи, -а, -о, 

ген. мн. -их, комп. крhи, најкрhи 3.2.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
КРТilна, -е Ж, ген. мн. кртина 14.1.2.1.Ь. 

кјЈтНЊАК, -а М, мн. кРтињаци, кРтињака, кр

тињiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кjJrињача, -е Ж, ген. мн. кРтињача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кjJrица, -е Ж, ннетр. -ом, ген. МИ. кртица 

14.1.2.1.Ь. 

кjJrицин не него кjJrичин (В.) 

кјлич(и)јii, -а, -е, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Крунослава 

кјличин (не кјлицин), -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кртичњак, -а М, мн. кРтичњаци, кРтичњака, 

кРтичњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кјлблица, -е Ж, ннстр. -ом, геи. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кiПост, -ости Ж, инетр. -ости и -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крув не него КРУХ (В.) 

круг, -а М, лок. кругу, мн. кругови, кругова 

и круг6ва 14.1.1.с. 

кружити, кр:Ужим, прил. сад. кружећи 

1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кружиli, -а М, инетр. -ем (не -ом), мн. кружи

ћи, кружићii и кРУжiili, -ића М, инетр. -ићем (не 

-ом), мн. кружићи, кружића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кружница, -е Ж, инстр. -ом, геи. МИ. -ица 

1I.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

кружничнii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
1I.1.2.а.; 14.3. 

кружнолистан, -сна, -сно, одр. кружноли

сни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 1I.1.2.а.; 
14.3. 

крузеilро (порт. cruzeiro), -а М, МИ. крузеири, 

крузеира 5.2.2.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

круна, -е Ж, ген. МИ. круна 14.1.2.1.Ь. 

крунац, -нца М, ииетр. -ем (не -ом), мн. крун

ци, крунаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
круНiШ, -аша М, ииетр. -ашем (не -ом), МИ. 

крунаши, крунаша 14.1.1.Ь.с. 

крунидба, -е ж, ген. МИ. крунидаба и крунид

би 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

крунидбен, -а, -о, одр. крунидбени, -а, -о, 

геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крунисати (се), -ишем (се), прил. сад. круни

шући (се) 14.5.1.1.(2). 
крунити, -им, прил. сад. крунеhи, прид. трп. 

круњен, (крунисати) 14.5.1.1.(4). 
крунити, круним, прил. сад. крунећи, прид. 

трп. круњен, (дробити) 14.5.1.1.(4). 
круничнii, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крунiiште и крунiiште, -а с, геи. мн. -ишта 

14.1.3. 
Крунослав, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Крунослава, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
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Крунослављев 

Крунослављев = Крунославов, -а, -о, ген. 
мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 

крунчнца, -ё ж, инстр. -бм, ген. мн. -ица 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

круњача, -ё ж, ген. мн. круњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

крупа и крупа, -ё ж, ген. мн. крупа 

14.1.2.1.Ь. 

Крупа на Вј)бiсу, Крупё на Врбасу ж 

1.2.1.2.2.а.; 14.1.2.1. 
Крупањ, -пња м, инстр. Крупњем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

крупањски и крупањски, -а, -б, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
крупије (УОб. крупнјё), -еа м, инстр. -еом, мн. 

крупијеи, крупијеа 5.1.5.; 5.1.6.; 14.1.1.Ь.с. 
крупнчав, -а, -о, одр. крупичави, -а, -б, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крупнина, -ё ж, ген. мн. крупнина 

14.1.2.1.Ь. 

крупница, -ё ж, инстр. -бм, ген. мн. крупница 

и крупннца, -ё ж, инстр. -бм, ген. мн. крупни

ца 14.1.2.1.Ь. 

крупнобуржоiiски, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
крупнонндустријски, -а, -б, ген. мн. -их 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
крупнОок, -а, -о, одр. крупн60ки, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крупнопегаст ек. УП. ијек. крупнопјегаст 

крупнопјегаст ијек. (ек. крупнопегаст), 

-а, -о, одр. крупноп(ј)егасти, -а, -б, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
крупност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крупноliа, -ё ж, ген. мн. крупноћii 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

крупњати, -ам, прип. сад. КРУПЊiiјући 

14.5.1.1.(3). 
Крупска (не Крупскаја), Крупскё ж (Клајн 

2009: "Круйска и Крупскаја (Лењинова супру
га); у падежима само Крупске, Крупској, Круп

ску, Крупском, не Крупскаје итд.") 1.2.1.1.а; 

14.1.2.1. 
крут, крУта, крУто, одр. КРУти, -а, -б, ген. мн. 

-их, КОМП. крућй, нiiјкрући 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
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крушковац 

крутити, крУтим, прил. сад. кРУтёћи, прид. 

трп. крућен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
крУто, прил., комп. крућё, најкрућё 3.2.2.а.; 

14.6. 
круliење, -а с, ген. мн. крућёња 14.1.3. 
круliина, -ё ж, ген. мн. крућина 14.1.2.1.Ь. 

КРУХ (не крув), -а м, иок. круше, мн. крухови, 

крухбва 1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.с. 
крушан, -ш на, -шно, одр. крушни, -а, -б, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; ]].I.2.с.; 14.3. 
крушац, -шца м, инстр. -шцем (не -ом), 

мн. крушци, крушаца, (дем. од КРУХ) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

крушац, -шца м, инстр. -шцем (не -ом), мн. 

крушци, крушаца, (зрно, мрва соли, града) 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Крушевац, -евца м, инстр. -евцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
крушевачки, -а, -б, ген. мн. -их, (према Кру

шевац) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Крушевљаннн, -а м, мн. Крушевљани, Кру

шевљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Крушевљiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; ]].3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Крушевскii република, Крушевскё репу

бликё ж, дат. Крушевскбј републици 1.2.1.1.Ь.; 

1.2.2.1.; ]].2.1.(1); 14.1.2.1. 
Крушедол, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Крушед6лац, -лца м, инстр. -олцем (не -ом), 

мн. Крушедолци, Крушедблiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

Крушедблка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; ]].3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
крушедолски, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

крушик, -ика м, мн. крушици, крушика, 

крушицима ]].2.1.(2); 14.1.1.с. 
крушина, -ё ж, ген. мн. крушина, бот. 

14.1.2.l.Ь. 

крушка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. крушака и 

крушки 6.2.2.Ь.; ]].2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
крушкнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крушкица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца, (хи

пок. од крушка) 14.1.2.1.Ь. 

крушков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крушковац, -бвца м, инстр. -бвцем (не -ом), 

мн. -бвци, крушковiiца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 



крушковача 

крушковача, -ё ж, ген. мн. крушковача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

крушколик, -а, -о, одр. крушк6лики, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
крушчетина, -ё ж, ген. мн. крушчетина 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
крушчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
КРФ, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
крфскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
КРФскi декларација, Крфскё декларацијё 

ж 1.2.1.1.п.; 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
крхак, крхка и кРхка, крхко и кРхко, одр. 

крхки, -а, -о, ген. мн. -их, комп. кi>хкији, најкрх

кији 4.2.а.; 14.3.3. 
крхати, -ам, прип. сад. кi>хајући 14.5.1.1.(3). 
крхко, прип., комп. кi>хкијё, најкрхкијё 14.6. 
крхкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крхнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
крхотина, -ё ж, ген. мн. кi>хотина 14.1.2.1.Ь. 

крц, узв. 

крцалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

крцйљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
крцати, крцам, прип. сад. к(щајући 

14.5.1.1.(3). 
крцкав, -а, -о, одр. крцкави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
крцкати, -ам, прип. сад. крцкајући 

14.5.1.1.(3). 
крч, -а м, инстр. -ем (не -ом), пок. к(>чу, мн. к(>

чеви, к(>чёва, (искрчена ледина) 14.1.1.Ь.С. 

крчаг, -ага м, мн. крчази, крчага, крчазима 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

крчажиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. крча

жићи, крчажића 3.2.3.; 11.1.2.а.; 14.1.1.Ь.С. 
крчанiiк = крченiiк, -ика м, мн. -ници, -ни

ка, -ницима, (пут начињен крчењем) 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

Крчанин, -а м, мн. Крчани, Крчана, (станов

ник Крка) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Крчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(становница Кi'жа) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

н:рчати, крчим, прип. сад. крчёliи 14.5.1.1.(4). 

крчмарскii 

кјЈчевина, -ё ж, ген. мн. кi>чевина 14.1.2.1.Ь. 

Крчедiiн, -ина м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Крчединац, -н ца м, инстр. -инцем (не -ом), 

мн. Крчединци, Крчединiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.С. 

Крчедiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
крчедiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

крченiiк = крчанiiк (в.) 
крчидба, -ё ж, ген. мн. кi>чидаба и кi>чидби 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

кјЈчилац (не кјЈчиоц), -иоца М, вок. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. кi>чиоци, кi>чилаца, 

кi>чиоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
крчиоц не него крчилац (в.) 

кјЈчитељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кi>читељи, кi>читёља 14.1.1.а.Ь. 

крчити, крчим, прип. сад. крчёћи 

14.5.1.1.(4). 
крчкати (се), -ам (се), прип. сад. крчкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
крчКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Крк и Кр

ка) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Крчкii статут, Крчког(а) статУта м 1.2.1.1Ј.; 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.1. 
крчма и крчма, -ё ж, ген. мн. -ми и крчiiма 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

крчмар, -ара м, вок. крчмару и крчмаре, ин

стр. -аром и -арем, мн. крчмари, крчмара и крч

мар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. крч

мари, крчмара 14.1.1.а. 

крчмарев и крчмарев = крчмаров и крч
маров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

крчмарнна, -ё ж, ген. мн. крчмарина 
14.1.2.1.Ь. 

крчмарити, кi>чмарим, прип. сад. крчмарё

ћи 14.5.1.1.(4). 
крчмарица и крчмарнца, -ё ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

крчмарицин и крчмарицин не него крч

марнчнн и крчмарнчнн (в.) 

крчмаричин и крчмаричин (не крчмари

цин и крчмарицин), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

крчмарскii и крчмарскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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крчмарство 

крчмарство и крчмiiрство, -а с, мн. -ства, 

-атава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
крчмити, -йм, прип. сад. крчмёћи 14.5.1.1.(4). 
кl'ща, -ё ж, ген. мн. Кlща, (лош дуван; врста 

патке) 14.1.2.1.Ь. 

крџалија, -ё м, дат. -иј и, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
крџалијинка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. мн. -кй 

5.1.5.; 11.2.1.(1) и 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
крџалијски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
крџалинка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1) и 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
крџалински, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
крш, крша м, инстр. кршем (не -ом), мн. кр

шеви, кршёва 14.1.1.Ь.с. 

кршан, -ш на, -ш но, одр. кршнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кршевитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кршилац (не кршиоц), -иоца М, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. кршиоци, кршилаца, 

кршиоцима 7.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
кршиоц не него кршилац (в.) 

кршитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кршитељи, кршитёља 14.1.1.а.Ь. 

кршки, -а, -о, ген. мн. -йх, (према крш) 4.2.а.; 

14.3. 
кршљав не него кржљав (в.) 

кршност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
крштавати (не кршliавати), крштавам, 

прип. сад. кршпiвајући 14.5.1.1.(3). 
крштен, -а, -о, одр. крштенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
крштеник, -ика М, ВОК. крштенйче, МН. кр

штеници, крштеника, крштеницима 11.1.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

крштени ца, -е ж, инстр. -ом, ген. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

крштёње, -а с, ген. мн. крштёња, (крштава

ње) 14.1.3. 
крштење, -а с, ген. мн. крштења, (цркв. об

ред) 14.1.3. 
кршliавати не него крштавати (в.) 

кршliёње, -а с, ген. мн. к!,>шћёња, (према кр

стити) 3.2.2.а.; 14.1.3. 
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кliерински 

Ксантипа, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
ксантипа, -ё ж, ген. мн. ксантйпа, (зла же

на) 14.1.2.1.Ь. 

Ксенија и Ксенија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -иј а, 

иистр. -иј ОМ 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
ксеном8нија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксенон, -6на м 14.1.1. 
ксенофitлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксенофобија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксенофопски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
Ксеркс, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
ксеро-, формант у сложеницама са значе

њем: сув. 

ксерографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксерографски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ксерокопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксерокс, -а М, мн. ксерокси, ксерокса 

14.1.1.C.d. 
ксерофiiлан, -лна, -лно, одр. ксёрофйлнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ксерОфйтан, -тна, -тно, одр. ксерОфйтнй, -а, 

-о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ксило-, формант у сложеницама који озна

чава да се реч односи на дрво. 

ксилографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ксИлофон, -а М, мн. ксИлофони, ксилофона 

14.1.1.С. 

ктетик, -а м, мн. ктетици, ктётйка, ктетици

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ктИтор, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом, мн. кти

тори, ктитора 14.1.1.а. 

ктИторски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ктИторство,-ас,мн.ктИторства,ктИтор

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кliер (не liер), кћёри ж, ген. мн. кћёрй 

14.1.2.2. 
кliерин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кliерински, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



кliерка 

кliерка, -ё ж, дат. -ци и -ки, ВОК. кћёрко, ген. 

мн. кћеркй 11.2.1.(1) и 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
кliеркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кliеркица = кliерчица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. 

-6м, ген. мн. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кliерца, -ё ж, ВОК. кћёрце, ген. мн. кћерцй, 

(дем. према кliи) 14.1.2.1.Ь. 

кliерка = liерка, -ё ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. 

-кй, (Клајн 2009: "ћерка је давнашњи народ
ни облик, забележен и код Вука, безразложно 

изостављен из ПР 60, који бележи само кћер
ка.") 14.1.2.1.Ь. 

кliи, кћёри ж, ак. кћёр, ген. мн. кћерй 

14.1.2.2. 
Куба, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Кубанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), мн. 

Кубанци, Кубанаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Кубанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кубанскй, -а, -6, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кубе, -ета с, ген. мн. кубета 14.1.3. 
кубизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
кубйк, -ика м, мн. кубици, кубика, кубици

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кубикажа, -ё ж, ген. мн. кубикажа 14.1.2.1.Ь. 

кубикаш, -аша м, ВОК. кубикашу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. кубикаши, кубикаша 14.1.1.а.Ь. 

кубикашкй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кубирати, кубйрам, 3. п. мн. кубирају, прип. 

сад. кубирајући 14.5.1.1.(3). 
кубист(а), -ё м, мн. кубисти, кубйстii, куби

стима 14.1.1.е. 

кубистичкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

кубичан, -ч на, -чно, одр. кубичнй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кубнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кубура, -ё ж, ген. мн. кубура 14.1.2.1.Ь. 

кубурити, -йм, прип. сад. кубурёћи 

14.5.1.1.(4). 
кубурлија и кубурлија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. 

-ијо И -ија, инстр. -иј6м, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

кување (и кухање), -а с, ген. мн. -ања 4.3.3.; 
14.1.3. 

кувар (и кухар), -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. -ари, -ара 4.3.3.; 14.1.1.а. 

кудијер 

куварев и куваров (и кухарев и кухйров), 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
кувари ца (и кухарица), -ё ж, ВОК. -ице, ген. 

мн. -йца 4.3.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
кувари цин не него кувари чин (В.) 

куваричин (не кувари цин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
кувати = р. кухати, -ам, прип. сад. -ајући 

4.3.3.; 14.5.1.1.(3). 
куверат = коверат (В.) 
куверта и кувёрта = коверта и ковёрта 

(В.) 

куга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. кУга 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
кугин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кугла, -ё ж, ген. мн. кугла, куглй и кугзла 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

куглање, -а с 14.1.3. 
куглаш, -аша м, ВОК. куглашу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. куглаши, куглаша 14.1.1.а.Ь. 

куглашкй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
куглица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. куглйца 

14.1.2.1.Ь. 

кугличаст, -а, -о, одр. кугличастй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

кугличнй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

куглоф, -а м, мн. куглофи, куглбфа 14.1.1.с. 

куд и куда (не кудије, кудијер, кудијен), 

прип. и везн. 6.5.1.; 14.6. 
куд камо и куткамо и кудикамо, прип. 

8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
куд(а) којй, -а, -ё, ген. мн. куд(а) којйх 6.5.1.; 

14.2.2.2. 
куд(а) му драго, прнп. 6.5.1.; 14.6. 
кудагод, (некуда) и куда год прип., (свуда 

куда; било куда) 12.1.1.; 14.6. 
кудгод, (некуда) и куд год прип., (свуда ку-

да; било куда) 12.1.1.; 14.6. 
кудеља ек. уп. ијек. кудјеља 

кудељара ек. уп. ијек. кудјељара 

кудељаст ек. уп. ијек. кудјељаст 

кудељйште ек. уп. ијек. кудјељйште 

кудёљка ек. уп. ијек. кудјёљка 

кудёљнй ек. уп. ијек. кудјёљнй 

кудије не него куд, куда (В.) 

кудијер не него куд, куда (В.) 
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кудијен 

кудијен не него куд, куда (В.) 

кудикамо, прип. 12.1.; 14.6. 
кудилац (не кудиоц), -иоца М, вок. -иоче, ин

стр. -иоцем (не -ом), МН. кудиоци, кудилаца, ку

диоцима 7.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
кудиоц не него кудилац (В.) 

кудити, -им, ИМПф. куђах, прип. сад. кудёћи 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
кудјеља ијек. (ек. кудеља), -ёж, ген. МН. кудШё

ља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
кудјељара ијек. (ек. кудељара), -ё ж, ген. МН. 

кудШељара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
кудјељаст нјек. (ек. кудељаст), -а, -о, одр. 

кудU)ељасти, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

кудјељiште ијек. (ек. кудељiште), -а с, ген. 

МН. кудU)ељишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
кудјељка ијек. (ек. кудељка), -ё ж, дат. 

-ци, ген. МН. -ака и -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

кудјељнн ијек. (ек. кудељнн), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кудравац, -авца М, вок. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), МН. кудравци, кудраваца 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

кудравити, -им, прип. сад. кудравёћи и 

кудравити, кудравим, прип. сад. кудравёћи 

14.5.1.1.(4). 
кудрављење и кудрављење, -а с, ген. МН. 

-ёња 14.1.3. 
кудраВБСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кудрБВ, -ова М, МН. кудрови, кудрова 

14.1.1.с. 

куђење, -а с, ген. МН. куђёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
кужан и кужан, -жна, -жно, одр. кужни И 

кУЖни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
кужити, -им, прип. сад. кужёћи 14.5.1.1.(4). 
кужнбст и кужност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кужњак, -а М, МН. кужњаци, кужњiiка, ку-

жњацима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Кузма, -ё М 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ку ја, -ё ж, ген. МН. ку ја 14.1.2.1.Ь. 

кујин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
кујина и кујина не него кухиња и кухи

ња (В.) 
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кукавичлук 

ку јица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

кујицин не него кујичин (В.) 

кујичин (не кујицин), -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ку јна и ку јна, -ё ж, ген. МН. -ни (боље кухи

ња (В.)) 14.1.2.1.Ь. 

кујУНl,lија (не КУЛУНl,lија), -ё М, дат. -ији, 

вок. -ијо И -ија, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

кујУНl,lијин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

кујУНl,lијиница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -и ца 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кујунџнјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

3.4.3.; 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
кујунџијскi, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кујунџИлук, -а М, мн. кујунџилуци, ку јун

џилука, кујунџилуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кујуиџiница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кујУНl,lннка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.4.3.; 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
кук, кука М, мн. кукови, кукова 14.1.1.с. 

кука, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. кука 

1I.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

кукавац, -авца М, вок. -авче, инстр. -авцем (не 

-ом), мн. кукавци, кукаваца 6.2.1.; lI.1.1.a.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

кукавица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

кукавицин не него кукавичин (В.) 

кукавичак, -ака М, мн. кукавичаци, кукави

чака, кукавичацима 3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кукавич(и)јi, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кукавичин (не кукавицин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кукавичиЬ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. ку

кавичићи, кукавичићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кукавичица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кукавичкi, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кукавичлук, -а М, мн. кукавичлуци, кука

вичлукii, кукавичлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 



кукавйштво 

кукавйштво, -а с, МН. кукавйштва, кукавй

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
кукавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кукавност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кукац, -кца М, вок. кукче, инстр. кукцем 

(не -ом), ми. кукци, кукаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

кукача, -ё ж, ген. мн. кукача, (врста игле) 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кукичати, -ам, прип. сад. кукичајући 

14.5.1.1.(3). 
кукичица, -ё ж, иистр. -6м, геи. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кукичнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Ку-клукс-клiн = Кју клукс клiн (В.) 
кукњава, -ё ж, ген. мн. кукњава 14.1.2.1.Ь. 

куковача, -ё ж, ген. мн. куковача, бот. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

кукољ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. кукољи, 

кук6ља 14.1.1.Ь.с. 

кукољив, -а, -о, одр. кукољивй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

кукорек не него кукурек (В.) 

кукоријек не него кукуријек (В.) 

кукрика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
куку и куку, УЗВ. 

кукувија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кукуљача, -ё ж, ген. мн. кукуљача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кукуљица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.l.2.l.b. 
кукуљичаст, -а, -о, одр. кукуљичастй, -а, -6, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ку кумавка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
кукумавчити, -йм, прип. сад. кукумавчёћи 

14.5.1.1.(4). 
кукурек ек. уп. ијек. кукуријек 

кукурекање ек. уп. ијек. кукуријекање 

кукурекати ек. уп. ијек. кукуријекати 

кукурекнути ек. уп. ијек. кукуријекнути 

кули 

кукуријек ијек. (ек. кукурек), -а М, мн. ку

куријеци, кукуријёка, кукуријецима (ек. ку

курёци, кукурёка, кукурёцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

кукуријекање ијек. (ек. кукурекање), -а с, 

ген. мн. -ања 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
кукуријекати ијек. (ек. кукурекати), ку

куријечём, прип. сад. кукуријечући (ек. кукурё

чём, прип. сад. кукуречући) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.1.1.Ь.; 
14.5.1.1.(2). 

кукуријекнути ијек. (ек. кукурекнути), 

кукуријекнём (ек. кукурёкнём) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(1 ). 

кукурикати, кукурйчём, прип. сад. кукурй

чући l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
кукуружњак, -ака М, мн. кукуружњаци, 

кукуружњака, кукуружњацима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

кукуружњача и кукуружњача, -ё ж, ген. 

мн. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кукуруз, -а М, мн. кукурузи, кукуруза 

14.1.1.с. 

кукурузйште, -а с, ген. мн. кукурузйшта 

14.1.3. 
кукурушчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кукурушчићи, кукурушчйћii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

кукута, -ё ж, ген. мн. кукута и KYKjrтa, -ё ж, 

ген. мн. кукУта 14.1.2.1.Ь. 

кукjrтати, кукућём, прип. сад. кукућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
кукчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кукчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. кукчи

ћи, кукчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кулак, -а М, вок. -лаче, мн. кулаци, кулака, 

кулацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
кулачкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
кулiiш, -аша М, инстр. -ашем, мн. кулаши, ку

лаша, (коњ жућкастосиве длаке) 14.1.1.Ь.с. 

Кулен Вакуф, Кулен-Вакуфа М, (ПМС: "Ку

лен Вакуф, Кулен Вакуфа, предност одв. пис.") 

1.2.1.1.ћ.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
куленвакуфскй, -а, -6, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

кули, -ија М, инстр. -ијем (не -ом), мн. кулији, 

кулйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
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Кулин 

Кулин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Кулин бан, Кулина бана м, Кулину бii

ну = Кулин-бан, Кулин-бана м, Кулин-бану 

1.2.1.1.а.; 12.2.3.; 14.1.1. 
кулминација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кулминационii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кулминирати, кулминйрам, 3. n. мн. кулми-

нирају, прип. сад. кулминирајући 14.5.1.1.(3). 
кулоари, кулоара м мн. 14.1.1.С. 

кулов, -6ва м, мн. кул6ви, кул6ва 14.1.1.С. 

кулон, -6на М, мн. кул6ни, кул6на 14.1.1.с. 

култ, -а м, мн. култови, култова 14.1.1.с. 

култиватор (не култиватор), -а М, инстр. 

-ом, мн. култиватори, култиватора 14.1.1.Ь.С. 

култивйраност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
култивисати, -ишём, прип. сад. култивишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и к:ултивирати, култивйрам, 3. 
n. мн. култивирају, прип. сад. култивирајући 

14.5.1.1.(3». 
култнii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према култ) 

4.2.а.; 14.3. 
култура, -ё ж 14.1.2.1. 
културан, -рна, -рно, одр. културнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
културноисторiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

(према културна историја) 4.2.а.; 14.3. 
културност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
културологија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
културОлошкii (не културолошкii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
културтрегерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
кулук, -а м, мн. кулуци, кулука, кулуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
кулунuија не него кујунuија (в.) 

кулучар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. кулучари, кулучара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
кулучiрев = к:улучiров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
кулучарина, -ё ж, ген. мн. кулучарйна 

14.1.2.1.Ь. 

кулучiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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кумулационii 

кулучити, -йм, прип. сад. кулучёћи 

14.5.1.1.(4). 
кулучкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
куљати, -ам, прип. сад. куљајући 14.5.1.1.(3). 
кум, -а М, мн. кумови, кумова 14.1.1.С. 

кума, -ё ж, ВОК. кумо, ген. мн. кума 

14.1.2.1.а.Ь 

кума Јања, кума-Јањё ж 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
= кума Јања, кумё Јањё, (ПМС: "кума: кума 

Милица. кума Милице. кума Милицу (и кума

Милице. кума-Милицу П ), поред куме Милице. 
куми Милици итд.)") 14.1.2.1. 

кумати се, кумам се, прип. сад. кумајући се 

14.5.1.1.(3). 
кумйр, -ира м, инстр. -иром, мн. кумири, ку

мира 14.1.1.Ь.С. 

кумирство, -а с, мн. кумирства, кумирста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
к:умити, кумйм, прип. сад. кумёћи 

14.5.1.1.(4). 
кумиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

кумићи, кумйћа 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
кумиliев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кумица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

кумицин не него кумичин (в.) 

кумичин (не кумицин), -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
кумов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Кумова слама, Кумовё сламё ж 1.2.1.1.g.; 

14.1.2.1. 
кумовати, кумујём, прип. сад. кумујући 

14.5.1.1.(2). 
кумовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
кумроваЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Кумровец, -овца М, инстр. -овцем (не -ом), 

(СТЈП 2: 312-336) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Кумровчанин, -а м, мн. Кумровчани, Ку

мровчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Кумровчiнк:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
кумулација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
кумулаЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



кумулирати 

кумулitрати, кумулйрам, 3. л. МН. кумули
рају, прил. сад. кумулирајући 14.5.1.1.(3). 

кум че, -ета с, з6. кумчад, кумчади 14.1.3.с. 

Кунiр-планина, Кунар-планине ж 1.2.1.1.h.; 
12.2.1.а.; 14.1.2.1. 

кунiiш, -аша м, инстр. -ашем (не -ом), мн. ку

наши, кунаша 14.1.1.Ь.с. 

кунг-фу, кунг-фуа м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
кундак, -а м, мн. кундаци, кундака, кунда

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кундачина, -е м, ген. ми. кундачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кундачити, -йм, прил. сад. кундачећи 

14.5.1.1.(4). 
кундачки, прил. 3.1.3.; 14.6. 
куниl1, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кунићи, 

кунйћii и кунйl1, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

мн. кунићи, кунића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
куниliiiрнйк, -а м, мн. кунићарнйци, куни-

ћарнйка, кунићiiрнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
куниliарство и куниl1iiрство, -а с 14.1.3. 
куновина, -е ж, (дрво; крзно) 14.1.2.1. 
кунст, -а м, мн. кунстови, кунстова 14.1.1.с. 

куншт, -а м, мн. кунштови, кунштова 

14.1.1.с. 

куп, -а м, мн. купови, купова, (хрпа; пехар) 

14.1.1.с. 

Куп Радивоја Корвl1а, Купа Радивоја КО-

раћа м 1.2.1.1.1.; 14.1.1. 
Купа, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
купа, -е ж, ген. мн. купа, (чаша) 14.1.2.1.Ь. 

купа, -е ж, ген. мн. купа, (геом. тело) 

14.1.2.1.Ь. 

купа и купа, -е ж, ген. мн. купа, (снопови) 

14.1.2.1.Ь. 

купалйшнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
купаоница и купаоница, -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

купатило и купатило, -а с, ген. мн. -йла 

14.1.3. 
купаl1ii, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
купац, купца м, ВОК. купче, инстр. -пцем 

(не -ом), мн. купци, купаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

куповаоц 

купац, -п ца м, инстр. -пцем (не -ом), мн. куп

ци, купiiца, (мера за жито; дем. од куп) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

купiч, -ача м, ВОК. купачу, инстр. купачем (не 

-ом), мн. купачи, купача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
купачица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
купе, -еа м, инстр. -еом, мн. купеи, купеа 

5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.Ь.с. 
Купер (енгл. Cooper), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Купitдо и Купидо (лат. Cupido), -а м = Купи

дон, -6на м 1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Купидов и Купидов = Купид6нов, -а, -о, 

ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Купilдон = Купидо и Купидо (В.) 
Купид6нов = Купидов И Купидов (В.) 

купинов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
купињiiк, -а м, мн. купињаци, купињака, ку-

пињiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
купица и купица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. ку

пйца, (дем. према купа, снопови) 14.1.2.1.Ь 

купица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца, (дем. 

према купа, геом. тело) 14.1.2.1.Ь. 

купичаст, -а, -о, одр. купичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
купка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. купкй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

куплерiј, -а ја м, инстр. -ајем (не -ом), мн. ку

плераји, куплераја 14.1.1.Ь.с. 

куплет, -ета м, мн. куплети, куплета 

14.1.1.с. 

куплетист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.I.е. 

куплетистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
куплетисткиња, -е ж, ген. мн. куплетисткй

ња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
куплунг, -а м, мн. куплунзи, куплунга, ку

плунзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
купња, -е ж, ген. мн. купњй 14.1.2.1.Ь. 

куповалац (не куповаоц), -аоца м, ВОК. 

-аоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. куп6ваоци, 

куп6валаца, куп6ваоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

куповаоц не него куповалац (В.) 
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куповина 

куповина и куповина, -е ж, ген. мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

куповнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
купола, -е Ж, ген. мн. купола и купола, -е ж, 

ген. мн. куп6ла 14.1.2.1.Ь. 

куполаст и куполаст, -а, -о, одр. куполасти 

и куполасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
купопродаја и купопродаја, -е Ж, ген. мн. 

-даја 14.1.2.1.Ь. 

купопродајнii и купопродајнii, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Купрес, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
купрешкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Купрешка врпа, Купрешких врата Ж мн. 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
купскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Купа) 

4.2.а.; 14.3. 
купусар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. купуса

ри, купусара и купусар, -ара м, инстр. -аром и 

-арем, мн. купусари, купусара 14.1.1.Ь.с. 

купусарев = купусаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
купусати, -ам, прил. сад. купусајући 

14.5.1.1.(3). 
купусњак = купушњак, -а м, мн. -њаци, 

-њака, -њацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
купушњак = купусњак (В.) 

купчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
курiжност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Куран = Коран, -ана м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
KypaHcKii = KopaHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
куратор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. куратори, куратора 14.1.1.а. 

кураторијум, -а м, инстр. кураторијумом, 

мн. кураторијум, кураторијума (и кураториј, 

-ија м, инстр. кураторијем, мн. кураторији, ку

раторија и) 5.1.5.; 14.1.1. 
курбан, -ана м, мн. курбани, курбана 

14.1.1.с. 

Курбан-бајрам, Курбан-бајрама м 1.2.1.1.t.; 
12.2.1.а.; 14.1.1. 

курбанскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
курбла, -е ж, ген. мн. курбли 14.1.2.1.Ь. 

курентан, -тна, -тно, одр. курентни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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KYPCHii 

курентно, прил. 14.6. 
курзiiв, -ива м, мн. курзиви, курзива 

14.1.1.с. 

курзиван, -вна, -вно, одр. курзивни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
курија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
куријалан, -лна, -лно, одр. куријални, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
курiiјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
курика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. курика, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
куриков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
курitкулум вИте уп. си-ви 

куриозан, -зна, -зно, одр. куриозни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
куриозilтет, -ета м, мн. куриозитети, кури

озитета 5.2.3.; 14.1.1.с. 
кури6зност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
кури6зум, -а м, мн. кури6зуми, кури6зума 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
KypiipKa, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Kypiip, -ира, ВОК. куриру, и нстр. -иром, мн. 

курири, курира 14.1.1.а. 

KypiipCKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
курјак, -а м, ВОК. -јаче, мн. курјаци, курјака, 

курјацима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
курјача, -е Ж, ген. мн. курјача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Kypjii, -а, -е, ген. мн. -их, (само у изр. курје 
око) 4.2.а.; 14.3. 

курјучнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. курју

чићи, курјучићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
курс, -а м, инстр. -ом, мн. курсеви, курсева 

14.1.1.Ь.с. 

курсист(а), -ё м, мн. курсисти, курсиста, 

курсистима 14.1.1.е. 

курсисткиња, -е Ж, ген. мн. курсисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Курска БИтка, Курске битке ж, дат. Кур

ској битки (бици) 1.2.1.1.1ј.; 1.2.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
1I.3.2.h.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

KypCHii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



курсор 

курсор, -а м, иистр. -ом, мн. курсори, кур

сора 14.1.1.Ь.с. 

курталисати (се), -ишем (се), прип. сад. кур

талишући (се) 14.5.1.1.(2). 
куртизана, -е ж, ген. ми. куртизана и курти

заиа, -е ж, ген. мн. куртизана 14.1.2.1.Ь. 

куртilзаиски, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
курто8зија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 14.1.2.1.Ь. 

курцшлус (не куршлус), -а м, ми. курцшлу

си, курцшлуса 14.1.1.с. 

куршлус не него курцшлус (В.) 

куршум, -а м, мн. куршуми, куршума 

14.1.1.с. 

куршумиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кур

шумићи, куршумићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Куршумлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
куршумлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

мн. -иј е, -иј а, (зграда покривена оловом) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

куршумлијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

КУС, куса, кусо, одр. куси, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
кусlПак, -тка м, мн. кусаци, кусатака, ку

сацима, (комадић, остатак) 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кусати, кусам, прип. сад. кусајући 

14.5.1.1.(3). 
кусити, -им, прип. сад. кусећи 14.5.1.1.(4). 
кусиути, -нем 14.5.1.1.(1). 
КУСОВ, -ова м, мн. кусови, кусова, (куси пас) 

14.1.1.с. 

кусорепаст,-а, -о, одр. кусорепастй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кустошија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
кустошијски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

5.1.3.; 4.2.а. 
кусурати се, -ам се, прип. сад. кусурајући се 

14.5.1.1.(3). 
кут, кУга м, мн. кУгови, кУгова 14.1.1.с. 

кутак, -тка м, мн. куци, кУтака, куцима 

6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
кУтијица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

куliарити 

кУтиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кутићи, 

кутићii и кУтиli, -нћа м, инстр. -ићем (не -ом), 

мн. кутићи, KYTHћii, (дем. према кут) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

кутйliак, -а м, мн. кутнћци, кутнћака, ку

тићцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Кутјёвац, -вца м, инстр. -евцем (не -ом), мн. 

Кутјевци, Кутјёваца 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь.с. 
Кутјёво, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
кутјёвски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
кутлача и кУтлача, -е ж, ген. мн. кутлача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кутиii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кутњак и кУтњак, -а м, мн. -њаци, -њака, 

-њацима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Kylia, -е ж, ген. мн. Kyћii 14.1.2.1.Ь. 
куliаиик, -а м, ВОК. -ниче, мн. кућаници, ку

ћанйка, кућаницима и куliаиик, -н ка м, ВОК. ку

ћанйче, мн. кућаннци, кућаннка, кућаницима 

ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
куliаиии, -а м, мн. кућани, кућана 14.1.1.с. 

куliаиица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

куliаиицин не него куliаиичии (В.) 

куliаиичии (не куliаииции), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
куliаиички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
куliаиски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кУliаиство,-ас,мн. кућанства,кућанстава 

и kyliahctbo,-ас,мн. кућанства, кућанстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
Куliанци, Кућанаца м мн. 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

Куliаичаиии, -а м, мн. Кућанчани, Кућанча

на 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Куliанчаика, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Kyliiip, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. ку

Мри, куМра 14.1.1.Ь.с. 

Kyliapa, -ё ж, ген. мн. Kyћiipa 14.l.2.1.Ь. 
KyliapaK, -а м, мн. куМрци, куМрака, куМр

цима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
куliарииа, -е ж, ген. мн. кућliрина 14.l.2.1.Ь. 

куliарити, кућарим, прип. сад. кућiiрећи 

14.5.1.1.(4). 
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куliарица 

куliарица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

куliёваи, -вна, -вно, одр. кућевнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
куliевиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. куће

вићи, кућевићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
куliевласиiiк и куliевласиiiк, -а м, ВОК. 

-ниче, мн. -ници, -нйка, -ницима lI.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
куliевласиица и куliевласница, -ё ж, ВОК. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

куliевласниции и куliевласииции не него 

куliевласничии и куliевласиичин (В.) 

куliевласиичии и куliевласиичин (не ку

liевласиицин и куliевласиицин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
куliевласиiiчкii и куliевласиiiчкii, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
куliевиост и куliёвиост, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
куliегазда, -ё м, мн. кућегазде, кућегазда 

14.1.1.а.Ь. 

куliегаздарица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

куliегаздариции не него куliегаздаричин 

(В.) 

куliегаздаричии (не куliегаздариции), -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
куliедомаliии, -а м, мн. -и, кућедомаћйна 

14.1.1.с. 

куliёње, -а с, ген. мн. кућёња 14.1.3. 
куliепазитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. ку

ћещiзитељи, кућещiзитёља 14.1.1.а.Ь. 

куliепазитељица и куliепазитељица, -е ж, 

ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

куliепазитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
куliер, -а м, инстр. -ом, мн. кућери, кућера 

и куliер, -а м, инстр. -ом, мн. кућери, кућера 

14.1.1.Ь.с. 

куliерак, -рка м, мн. кућерци, кућерака, ку

ћерцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
куliерииа, -ё ж, ген. мн. кућерина 14.1.2.1.Ь. 

куliерица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

куliити, -им, прил. сад. кућећи 14.5.1.1.(4). 
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Куцовлахиња 

куliиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кућићи, 

кућићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
куliица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

od куliа) 14.1.2.1.Ь 
куliiiште, -а с, ген. мн. кућишта, (према ку

liа) 14.1.3. 
куliИii, -а, -о, ген. мн. -их, (према куliа) 4.2.а.; 

14.3. 
куфер боље кОфер (В.) 

куферче боље коферче (В.) 

куферчииа боље коферчииа (В.) 

кухање р. = кување (В.) 
кухар р. = кувар (В.) 
кухаров и кухарев р. = кува ров и кува-

рев (В.) 

кухарица р. = кувари ца (В.) 

кухариции не него кухаричии (В.) 

кухаричии р. = куваричии (В.) 
кухати р. = кувати (В.) 
кухача, -ё ж, ген. мн. кухача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

кухиња (не кујииа, ку јна), -е ж, ген. мн. 

кухиња, (ПМС: "кухиња и ку јна; кухињски"; 

"Клајн 2009: "кујна, кујнски: боље кухиња. ку
хињски."; В. СТЈП 2: 343-356) 14.1.2.1.Ь. 

кухињскii (не кујииски, куњски), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
куц, УЗВ. 

куцавица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

куцај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. куцаји, 

куцаја 14.1.1.Ь.с. 

куцйљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

куцањ, -цња м, и нстр. -цњем (не -ом), мн. 

куцњи, куцања 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
куцати, -ам, прил. сад. куцајући 14.5.1.1.(3). 
куцити се, куцйм се, прил. сад. куцећи се 

14.5.1.1.(4). 
куцкати (се), -ам (се), прил. сад. куцкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
куциути (се), -нем (се) 14.5.1.1.(1). 
Куцовлах, -а м, мн. Куцовласи, куцовлах.а 

1.2.1.l.d.; 1l.2.l.(2); 14.l.l.c. 
Куцовлахиња, -е ж, ген. мн. Куцовлахиња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 



куцовлашкii 

куцовлашкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

куч, кУчи Ж, инстр. -ем (не -ом), лок. кучи, мн. 

кУчи, кучи, кучима, (шипка најарму; врста ви

нове лозе) 14.1.1.Ь.с. 

Кучiiј-планина, Кучај-планинё ж 1.2.1.1.h.; 
12.2.1.а.; 14.1.2.1. 

кучак, -ч ка м, мн. кучци, кУчака, кучцима 

6.2.1, 14.1.1.с. 
куче, -ета м, зб. кучад, кучади 14.1.3.с. 

Кучевац и Кучевац, -ёвца м, мн. -ёвци, -ева

ца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 
Кучёвкиња и Кучёвкиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Кучево и Кучево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
кучёвскii и кучёвскii, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
кучёнце, -ета и -а с, мн. кучёнца, кученаца 

и кученце, -ета и -а с, мн. кученца, кучёнаца 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
кучетина, -ё ж, ген. мн. кучетина, (аугм. ОД 

кучка) 14.1.2.1.Ь. 

кучеliи, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Кучи, КУча 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
кучина, -ё ж 14.1.2.1. 
кучинаст, -а, -о, одр. кучинасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
кучињав, -а, -о, одр. кучињави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

КФОР 

кучити, кУчим, прил. сад. кучёћи, (докучи

ти) 14.5.1.1.(4). 
кучиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. кучићи, 

кучиМ 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
кучица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (дем. 

према кучка и кука) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
кучiiште, -ета и -а с ген. мн. кучишта, (по

грд. куче) 14.1.3. 
кучка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. кучака 

и кучки 6.2.2.Ь.; 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
кучкетина, -ё ж, ген. мн. кучкетина 

14.1.2.1.Ь. 

кучкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Кучи) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
кучнii, -а, -о, ген. мн. -их, (према кук) 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
кушет-к6ла, кушет-кола с, ген. мн. кушет

-кола 12.2.1.а.; 14.1.3. 
кушња, -ё ж, ген. мн. кушња 14.1.2.1.Ь. 

куштрав, -а, -о, одр. куштрави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
куштравац, -авца м, вок. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. куштравци, куштраваца 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

куштравко, -а м, мн. куштравци, куштрава

ца и куштрliвко, -а м, мн. куштравци, куштра

ваца 6.2.1.; 14.1.1.с. 
КФОР (скр. енгл. Kosovo Force), -а м, КФО

РУ-у 13.3.2.; 13.5.2.; 14.1.1. 
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л - тринаесто слово азбуке; означава алвео

ларни сонант; осим у речима где му је по ети

мологији место, изговара се и пише и у речима 

у којима није прешло у о иако је на крају слога: 

бол, !лаIОЛ, инсiйруменiйал, канал,урнал, белац 

- бел ца, болница, жалба (В. Преглед правила т. 

7.2.2.); у процесу јотовања стапа се са гласом 

ј: gал(ек) - gаљи, бел - бељи, волеiйи - вољен, 

молиiiiи - мољен; епентетско л се стапа са гла
сомј у позицији између лабијалних сугласни

ка й, б, м и гласај: IЛУЙ -!луйљи, Iлув -Iлувљи, 

'рм -Iрмље (т. 14.3.3.Ь.). 

Л, сКр. ловац (у шаху) 13.1.2.Ь. 

Лаба, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

лiбавити, -им и лабавити, шiбавим, прил. 

сад. лабавёћи 14.5.1.1.(4). 

лiбављёње и лабављење, -а с, ген. мн. -ёња 

14.1.3. 
лiбавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лабијiiл, -ала м, мн. лабијали, лабијала 5.1.5.; 

14.1.1.С. 

лiбијiiлан, -лна, -лно, одр. лабијални, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лабиј{пе, лабијата ж мн., бот. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лабitлност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Лабинац, -нца м, ВОК. Лабинче, инстр. -ннцем 

(не -ом), мн. Лабннци, Љiбинаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

Лабиика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

л 

лабиоденталан,-лна,-лно, одр. лабиоден

тални, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

лабиодентал, -ала м, мн. лабиодентали, 

лабиодентала 5.2.3.; 12.1.3.; 14.1.1.С. 
лабиринт не него лавиринт (В.) 

лабиринтски не него лавиринтскii (В.) 

лаборант, -а м, мн. лаборанти, лабораната 

6.3.; 14.1.1.С. 
лаборанткиња и лаборанткиња, -ё ж, ген. 

мн. -иња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
лаборантски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лабораторијум, -а м, инстр. лабораторију

мом, мн. лабораторијуми, лабораторијума (и 

лабораторiiј, -ија м, инстр. лабораторијем, мн. 

лабораторији, лабораторија) 5.1.5.; 14.1.1. 
лабораторија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лабораторијски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
лiбуд, -а м, мн. лабудови, лабудова и лабу

ди, лабуда 14.1.1.С. 

лабудиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. лабуди

ћи, лабудића 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
лiбудовачки, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ла

будовац) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лiбудски, -а, -о, ген. мн. -их, (према лабуд) 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
лабуРист(а), -ё ж, мн. лабуристи, лабуриста, 

лабуристи ма 14.1.1.е. 

лабуристичкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
лабуристкиња, -ё ж, ген. мн. лабуристкиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
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Лав 

Лав (рус. Лев), -а М, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

лавабо (и уоб. лавабб), -оа М, иистр. -оом, мн. 
лавабои, лавабоа 5.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 

лавiнда, -ё ж, ген. мн. шiванди 14.1.2.1.Ь. 

лавеж, -а м, инстр. -ом, мн. шiвежи, лавёжа 

14.1.1.Ь.с. 

лавина, -ё ж, ген. мн. лавина 14.1.2.1.Ь. 

лавирати, шiвирам, 3. л. мн. лавирају, прил. 
сад. лавирајући 14.5.1.1.(3). 

лавиринт (не лабиринт), -а м, мн. лавирин

ти, лавирината 6.3.; 14.1.1.с. 
лавиринтскй (не лаБИринтскй), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лавиli, -а м, ИНСТР. -ем (не -ом), мн. лавићи, 

лавићii и лавйli, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

мн. лавићи, лавићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лавица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

лавицин не него лавичин (В.) 

лавичин (не лавицин), -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лавЉii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Лавоазјё (уоб. Лавоазје), -еа М, инстр. -еом 

1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Лавоазјеов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

15.1.1.Ь. 

Лавов (УКР. Лъвiв), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
лавовскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лавовски, прил. 14.6. 
лавор, -ора м, инстр. -ором, мн. лавори, 

лавора 14.1.1.Ь.с. 

лаворити не него лахорити (В.) 

Лаврентјев, -а м, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

лавче, -ета с, зб. лавчiiд, лавчiiди 3.1.3.; 
14.1.3.с. 

лаган, -а, -о, одр. лагани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
лагано, прил. 14.6. 
лагати, лажём, прил. сад. лажући, (Клајн 

2009: ,,лаiаши некоме, ши јој лажеш и сл. би
лаје нормална конструкција у старијемјезику, 

честа и данас у Хрватској, док се у Србији овај 

глагол употребљава с акузативом (лаiаши не

КОја, шије лажеш)") 1I.1.2.е.; 14.5.1.1.(2). 
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лажљив 

лагодност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лагум и лагум, -а М, мн. -уми, лагума 

14.1.1.с. 

лагумiр = лагумiш (В.) 
лагумiш, -аша м, ВОК. лагумашу, инстр. -ашом 

и -ашем, мн. лагумаши, лагумаша = лагумiр, 

-ара м, ВОК. лагумару и лагумаре, инстр. -аром и 

-арем, мн. лагумари, лагумара 14.1.1.а. 

лагумџија, -ё м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 3.4.3.; 14.1.1.а. 
лагуцкати, -ам и лагуцкати, шiгуцкам, 

прил. сад. шiгуцкајући 14.5.1.1.(3). 
лiд не него хлад (8.) 
Лада, -ё ж, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1. 
ладан не него хладан (В.) 

Ладислав, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Ладо, -а м 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
лађа, -ё ж, ген. мн. лађа 14.1.2.1.Ь. 

лађiр, -ара м, ВОК. лађару и лiiђаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. лађари, лађара 14.1.1.а. 

лађарев = лађаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

лађарица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

лађiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
лађiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лађlipство, -а с 6.2.2.а.; 10.2.(2); 14.1.3. 
лажа и лажа, -ё ж, ген. мн. -жа 14.1.2.1.Ь. 

лажак, шiшка М, мн. шiшци, лажака, шiшци-

ма 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лажан и лажан, -жна, -жно, одр. лажни и ла

жни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лажац, шiшца м, ВОК. лашче, инстр. шiшцем 

(не -ом), мн. шiшци, лажаца, шiшцима и лажац, 

лаш ца м, ВОК. лiiшче, инстр. шiшцем (не -ом), 

мн. шiшци, лiiжаца, шiшцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
лажив не него лажљив (В.) 

лажирати, л3жирам, 3. л. мн. лажирају, прил. 
сад. лажирајући 14.5.1.1.(3). 

лажиторба и лажит6рба, -ё ж, ген. мн. -би 

12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лажљив (не лажив), -а, -о, одр. л3жљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.3.а.; 14.3. 



лажљивац 

лажљивац, -йвца м, вок. -йвче, инстр. -йвцем 

(не -ом), мн. шiжљйвци, шiжљиваца, шЬкљйвци

ма 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
лажљивицин не него лажљивичин (в.) 

лажљивичин (не лажљивицин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лажљйвка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
лажљивкин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лажљивост, -ости ж, инстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лажљивчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
лiжност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лажов, -6ва м, мн. лаж6ви, лаж6ва 14.1.1.С. 

лажовчина, -ё ж, ген. мн. лажовчйна 3.1.3.; 
14.l.2.l.Ь. 

Лаза = Лазо, -ё м, дат. Лази, ак. Лазу, вок. Лii
зо, инстр. Лiiзом И Лазо, -а м, дат. Лазу, ак. Лаза, 

вок. Лiiзо, инстр. Лiiзом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
лазања, -ё ж, ген. мн. лазања (уоб. у мн.) 

14.1.2.1.Ь. 

лазање = лазања (в.) 
Лазар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем 

1.2.1.1.а.; 14.l.l.а.Ь. 

Лiзiрев = Лiзiров, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

Лазарева (Лазарова) субота, Лiiзаревё (Ла

заровё) суботё 1.2.1.1.t.; 14.1.2.1. 
лазарет, -а м, мн. лазарети, лазарёта 

14.l.l.С. 

лазаретскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лазарица и лазарица, -ё ж, ген. мн. -йца, (на

родни обичај) 14.l.2.l.Ь. 

ЛЬарица и Лазарица, -ё ж 1.2.1.lј.; 

14.1.2.1. 
лJlзiркиња, -ё ж, ген. мн. лiiзаркйња, бот. 

14.l.2.1.Ь. 

Лазин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Лаза и Ла

зо, -ё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Лазо = Лаза (в.) 

Лазов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Лазо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
лазур, -ура м, инстр. -уром, мн. лазуРи, ла

зура 14.1.1.Ь.с. 

лајтмотив 

лазуран, -рна, -рно, одр. лазурнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лазурйт, -ита м, мн. лазурити, лазурита 

14.l.1.С. 

лаик, -а м, вок. -иче, мн. лаици,.лайка, лаици

ма 5.2.2.а.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); Ј4.l.1.а.С. 
Лаинез (шп. Lainez), -а м 1.2.1.1.а.; 5.2.2.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
лаицitзам, -зма м, лаицизми, лаицизама 

5.2.2.; 6.1.3.; 14.1.1.С. 
лаицизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 5.2.2.; 14.1.2.l.Ь. 
лаицизирати, лаицизйрам, 3. л. мн. ла

ицизирају, прил. сад. лаицизирајући 5.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

лаички, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.2.2.; 
14.3. 

лiјав, -а, -о, одр. лајави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
лајавац, -авца м, вок. -авче, инстр. -авцем 

(не -ом), мн. лајавци, лајаваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

лајавица, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

лајавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Лајден (хол. Leiden), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
лајденскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Лliјковачка пруга, ЛајковаЧКё пругё ж 

1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
щiјковачки, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.2.; 

4.2.а. 

Лајковчанин и Лајковчанин, -а м, мн. -ани, 

ген. мн. -ана 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1.С. 
Лајковчанка и Лајковчанка, -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Лајпциг (нем. Leipzig), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

лајпцишкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лајсна, -ё ж, ген. мн. лајсни 14.1.2.1.Ь. 

лiјт-шбу (енгл. light-show), -уа м, инстр. -уом 
15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

лајтмотив (нем. Leitmotiv), -а м, мн. лајтмо
тйви, лајтмотива и лајтмОтйв, -ива м, мн. лајт

мотиви, лајтмотива 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 
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лајтнант 

лајтнант и лајтнант, -а м, мн. -анти, лајт

нанта 6.3.; 14.1.1.с. 

лак (не лахак), -а, -о, одр. лакй, -а, -о, ген. 

мн. -йх, комп. лакшй, нiiјлакшй 4.2.а.; 4.3.4.; 
14.3.3. 

лак, шiка м, мн. ШIКОВИ, шiкова 14.1.1.С. 

лакатница, -ё ж, ген. мн. лiiкатнйца 

14.1.2.1.Ь. 

лакатњача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

Лакедемонац, -н ца м, инстр. -онцем (не -ом), 

ми. Лакедемонци, Лакодем6наца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. = Лакедемоњанин, -а м, 

мн. Лакедемоњани, Лакедемоњана 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

Лакедемонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

Лакедемонка = Лакедемоњiiнка, -ё ж, 
дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 

14.1.2.1.Ь. 

Лакедемоњанин = Лакедемонац (в.) 

Лакедемоњiiнка = Лакедемiiнка (в.) 

лакёј, -еја м, вок. лакёју, инстр. -ејом, ми. лаке-

ји, лакеја, (СТЈП 2: 259-286) 5.1.6.; 14.1.1.а.Ь. 
лакејство, -а с, мн. лакејства, лакејстава 

5.1.6.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 

лакирати, шiкйрам, 3. л. мн. лакирају, прил. 
сад. лакирајући 14.5.1.1.(3) = р. лако вати, -ку

јём 14.5.1.1.(2). 
лакирер, -а м, вок. -у, иистр. -ом, ми. лакире

ри, лакирёра 14.1.1.а. 

лакирерскй, -а, -6, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лакмус и лакмус, -а м, ми. -муси, лакмуса, 

хем. 14.1.1.С. 

лакмусов и лакмусов, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
лако, ПРИЛ. 14.6. 
лакоатлетскii и лакоатлётскii, -а, -6, ген. 

ми. -их, (према лака атлетика) 4.2.а.; 14.3. 
лаковiiн, -а, -о, одр. лакованй, -а, -6, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
лаковати = лакирати (в.) 
лаковёран ек. уп. ијек. лаковјёран 

лаковерност и лаковёрнiiст ек. уп. ијек. ла-

ковјерност и лаковјёрност 
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лакотно 

лаковјёран ијек. (ек. лаковёран), -рна, -рно, 

одр. лаков(ј)ёрни, -а, -6, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

лаковјерност ијек. (ек. лаковерност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

лакокрил, -а, -о, одр. лакокрилй, -а, -6, геи. 
ми. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

лакомац, -6мца м, ВОК. -омче, иистр. -6мцем 

(не -ом), ми. лак6мци, лакомiiца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

лакомисленiiк, -а м, ВОК. -нйче, ми. лаком и

сленйци, лакомисленйка, лакомисленйцима 

1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
лакомисленост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лакомичин, -а, -о, геи. МН. -йх, (према лако

мица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лакомост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лакомчина, -ё ж, ген. ми. лакомчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лаконизам, -зма м, МН. лаконизми, лакони

зама 6.3.; 14.1.1.С. 
лаконичан, -чна, -ч но, ОДр. лаконичнй, -а, 

-6, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лаконичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лаконог, -а, -о, одр. лаконогй, -а, -6, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
лаконскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
лаконски, ПРИЛ. 14.6. 
лакоречив ек. уп. ијек. лакорјечив 

лакоречивост ек. уп. ијек. лакорјечивост 

лакорјечив ијек. (ек. лакоречив), -а, -о, одр. 

лакор(ј)ечивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

лакорјечивiiст ијек. (ек. лакоречивост), 

-ости Ж, ииСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

лакОсан, -а, -о, ОДр. лаКОсанй, -а, -6, ген. ми. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

лакОсаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лакотан, -тна, -тно, одр. лакотни, -а, -6, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лакотно, ПРИЛ. 14.6. 



лакоћа 

лакоћа, -ё ж, геи. ми. лакоћа 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

лакоуман и лакоуман, -м на, -мно, одр. ла

коумнй и лакоумнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

лакоумнйк и лакоумнйк, -а м, ВОК. -нйче 

(не -ку), ми. -нйци, -нйка, -нйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
лакоумница и лакоумница, -ё ж, ВОК. -ице, 

ген. ми. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

лакоумност, лакоумност и лакоумност, 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

лакрдија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј6м, МН. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лакрдијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
лакрдијашити, лакрдијашйм, ПРИЛ. сад. 

лакрдијашёћи 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 
лакрдијашица, -ё ж, ВОК. -ице, геи. ми. -йца 

5.1.5.; 14.1.2.1.а.Ь. 
лакрдијашицин не него лакрдијашичин 

(в.) 

лакрдијашичин (не лакрдијашицин), -а, 

-о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 5.1.5.; 14.3. 
лакрдијашки, прил. 14.6. 
лакрдијiiШКЙ, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.5.; 

14.3. 
лакрдйјскй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
лаксатйв, -а м, МН. лаксатйви, лаксатйва и 

лаксатйв, -ива м, МН. лаксативи, лаксатива, мед. 

14.1.1.С. 

лактација и лактiiција, -ё ж, дат. -ији, инсТр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лактацйјскй = лJiктационй (В.) 

лактационй = лактацйјскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 5.2.3.; 14.3. 
лактiiш, -аша м, ВОК. лакташу, инсТр. -ашом 

и -ашем, МН. лакт:iши, лакт:iша и лактiiш, -а м, 

ВОК. -у, инстр. -ом И -ем, МН. лакташи, лакташа 

14.1.1.а.Ь. 

лактiiшкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лактобацил, -а м, ми. лактобацили, лакт

обацйла и лактобацйл, -ила м, МН. лактобаци

ли, лактобацила 14.I.1.Ь.С. 

лакт6за, -ё ж 14.1.2.1. 

ланйште 

лактометар, -тра м, ИнсТр. -тром, МН. лакто

метри, лактометара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
лала, -ё ж, ген. МН. лала, бот. 14.l.2.l.b. 
Лала, -ё м, МН. Лале, Лала (Банаћанин) 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
лалйнскй и лалинскй, -а, -о, геи. ми. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
лалйнски, ПРИЛ. 14.6. 
лама!, -ё ж, ген. МН. лама, ЗООЛ. 14.1.2.1.Ь. 

лама2, -ё м, ВОК. ламо, МН. ламе, лама, (титула 

будистичких свештеника) 14.1.1.а. 

ламаизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
ламаист(а), -ё м, МН. ламаисти, ламайста, ла

маистима 14.1.1.е. 

ламаистичкй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ламаркизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
Ламартйн (фр. Lamartine), -ина м, ВОК. Ла

мартйне 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

ламбда, -ё ж, ген. МН. ламбда и ламбдй 

14.1.2.1.Ь. 

ламела, -ё ж, ген. МН. ламела 14.1.2.1.Ь. 

ламентација, -ё ж, дат. -ији, ИНСТр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ламентовати, -тујём 14.5.1.1.(2) (и ламенти

ратн, ламентйрам, 3. Л. МН. ламентирају, ПРИЛ. 
сад. ламентирајући 14.5.1.1.(3». 
Ламанш (фр. La МапсЬе), -а м 1.2.1.1.Ь. 
лампа и лампа, -ё ж, ген. ми. -пй И -па 

14.1.2.1.Ь. 

лампас и лампас, -а м, ми. лампаси, лам

паса 14.1.1.С. 

ламперија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лампион, -она м, МН. лампиони, лампиона 

5.2.3.; 14.l.l.c. 
лампионада, -ё ж, ген. МН. лампиошiда 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

ланац, -нца м, инстр. ланцем (не -ом), МН. лан-

ци, ланаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
лане = лани и лани, ПРИЛ. 14.6. 
лане, -ета с, зб. ланад, ланади 14.1.3.С. 

ланенй и ланенй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
лани и лани = лане (В.) 
ланйште и ланйште, -а с, ген. МН. -йшта 

14.1.3.d. 
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ланолйн 

ланооЙJI, .Ина м, мн. ланолини, ланолина 

14.1.1.С. 

лансitрати, шiнсирам, 3. п. мн. лансира ју, 
прип. сад.лансИрајУћи 14.5.1.1.(3). 

Шlисiiрнii, "а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лвнтерна, -е Ж, ген. мн. лантерни и лантер

на 14.L2.1.b. 
л~ути и ланути, ланем 14.5.1.1.(1). 
Лiнча (итап. Lancia), -е Ж 1.2.1.1.т.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Л8нчан, -а, -о, одр. ланчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. = лiiнчаст, -а, -о, одр. ланчасти, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.6. 
ланчанйк, -ика м, мн. ланчаници, ланчаника, 

ланчаницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
лаНН8ница, -е Ж, ген. мн. ланчаница 

14.1.2.1.Ь. 

ланчано, прип. 14.6. 
лiiнчаст, -а, -о, одр. ланчасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.6. 
лiiнчасто, прип. 14.6. 
лвнчина, -е Ж, ген. мн. ланчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лвнчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ланчићи, 

ланчићii и лвнчйli, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

мн. ланчићи, ланчићii 3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
ланчуга, -е Ж, дат. -ги, ген. мн. ланчуга, (аугм. 

и пеј. од ланац) 3.1.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Лiiнuоу (кин. Lanzhou), -уа м, инстр. -уом 

1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

лањскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Лаокоон (не Лаокоонт), -6на м, ВОК. Лако-

оне 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
Лаокоонт не него Лаокоон (в.) 

лаоцеовскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
лiпiт, -а м, мн. лапати, лапата и лiпат, -пта 

м, МН. лапти, лапата 14.1.1.С. 

лапети ек. не него хлапети (в. хлапјети) 

лiпидаран, -рна, -рно, ОДр. лапидарни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лапiщаријум, -а м, МН. лапидаријуми, лапи

даријума 5.1.5.; 14.1.1.С. 
лапидарност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лапис и лiпис, -а м, МН. -писи, -писа 

14.l.l.С. 

лапити не него хлапити (в.) 
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лапјети ијек. не него хлапјети (в.) 

Лiплас (фр. Lap1ace), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

Лiпласов, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
15.1.1.Ь. 

Лап6нац, -нца м, ВОК. Лапонче, инстр. -бнцем 

(не -ом), МН. Лап6нци, Љiпонаца, (становник 

Лапоније) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; lI.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
Лапонија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.ћ.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Лапонка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лiпор, -а м, инстр. -ом, мн. лапори, лапора 

14.1.1.Ь.С. 

лiпораст, -а, -о, одр. лапорасти, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
лiпорац, -орца м, инстр. -орцем (не -ом), МН. 

лапорци, лапорiiца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
лапорача = лапорњача, -е Ж, ген. МН. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лапорњача = лапорача (в.) 
лапоровит, -а, -о, ОДр. лапоровити, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
лiпот, -а м, МН. лапоти, лiiпота 14.1.1.С. 

лiпсус и Л8ПСУС, -а м, мн. -суси, лапсуса 

14.1.1.С. 

лвптати, лапћем, прип. сад. шlпћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
ларiiријум, -а м, инстр. шiраријумом, МН. ла

раријуми, лараријума (и лврiрйј, -иј а м, ин

стр. шiраријем, МН. ларарији, ларарија) 5.1.5.; 
14.1.1. 

лiрва, -е Ж, ген. МН. ларви и ларва 14.1.2.1.Ь. 

ларвенй и ларвенй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ларгето, прип., муз. 14.6. 
лlipго и лiрго, прип., муз. 14.6. 
ларингiiл, -ала м, МН. ларингали, ларинга

ла 14.1.1.С. 

лариигитис, -а м, мед. 14.1.1. 
лариигологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ларинголоwки, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
лариигоскопија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мед. 5.1.5.; 14.1.2.1. 



лариикс 

лариикс, -а м, мн. шiринкси, ларинкса 

14.1.1.С. 

л8рмаuија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 14.1.1.а. 
лipмаuијскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ла Рошел (фр. La Rochelle), -ела м 1.2.1.1.а.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ла Рошфуко (фр. La Rochefoucauld), -оа м, 

инстр. -ООМ 1.2.1.1.а.; 15.1.1.b.; 14.1.1.b. 
ларпурлартист(а), -ё м, мн. ларпуршiртисти, 

ларпурлартиста, ларпурлартистима 14.1.1.е. 

ларпурлартистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лiрфа, -ё ж, ген. мн. лiiрфа и лiiрфи 14.1.2.1.Ь. 

Лас Вегйс, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ласица и ласица, -ё ж, ВОК. -и це, ген. мн. -ица, 

зоол. 14.1.2.1.а.Ь. 

ласич(и)јй и ласич(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их 

4.2.а.; 5.1.5.; 14.3. 
ласичиli и ласичиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. -чићи, -чиМ 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
ласичица и ласичица, -ё ж, ген. мн. -и ца, 

(дем. од ласица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ласка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

ласкавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. ласкавци, ласкаваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

ласкавица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.a.b. 
ласкавицин не него ласкавичин (В.) 

ласкавичин (не ласкавицин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ласкавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ласкавчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
ласо, -а с, мн. ласа, ласа (не ласоа, ласои, ла

сМ) 14.1.3.С. 

шlcта, -ё ж, ген. мн. шicта 14.1.2.1.Ь. 

ластавица, -ё ж, ВОК. -и це, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

ластавичiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

ген. мн. -ара 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

латииНзам 

ластавич(и)јй, -а, -ё, ген. мн. -их, (Клајн 

2009: ,,ласшавuчјu (боље) и ласШавuчuјu.") 
4.2.а.; 5.1.5.; 14.3. 

ластавицин не него ластавичин (В.) 

ластавичин (не ластавицин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ластавичица, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
ластавичњiк, -а м, мн. ластавичњаци, ласта

вичњака, ластавичњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.c. 
ластекс, -а м 14.1.1. 
ластйш, -иша м, инстр. -ишом И -ишем, мн. 

ластиши, ластиша и ластиш, -а м, инстр. -ом И 

-ем, мн. ластиши, ластиша 14.1.1.Ь.С. 

ласцйван, -вна, -вно, одр. ласцивни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ласцивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Лiтвија = Летонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, (Клајн 2009: "Лашвuја је Летонија (не 
треба бркати са Литванијом); Латвијац, -ијка = 

Летонац, -онка.") 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Латвијац, -иј ца м, инстр. -ијцем (не -ом), 

мн. Латвијци, Латвијаца = Лет6нац, -бнца м, 

инстр. -бнцем (не -ом), мн. Летбнци, Летонаца 

1.2.1.1.d.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
Латвйјка = Летонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
латентан, -тна, -тно, одр. латёнтни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
латентно, прил. 14.6. 
латентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
латерал, -ала м, мн. латерали, латерала 

14.1.1.С. 

лiirералан, -лна, -лно, одр. латерални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
латёрна, -ё ж, ген. мн. латёрни 14.1.2.1.Ь. 

латинац, -нца м, ВОК. латинче, инстр. -инцем 

(не -ом), мн. латинци, латинаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

латинашкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Латин, -ина м, мн. Латини, Латина 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.C. 
латинНзам, -зма м, мн. латинизми, латини

зiiма 6.1.3.; 14.1.1.С. 

527 



латинизација 

латинизација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
латинизовати, -зујём 14.5.1.1.(2) (и латини

зирати, латинизйрам, 3. л. ми. латинизирају, 
прил. сад. латинизирајући 14.5.1.1.(3». 

латинист(а), -ё м, ми. латинисти, латинйста, 

латинистима 14.1.1.е. 

латинистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

латинисткиња, -ё ж, геи. ми. латинисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
латинити, -йм 14.5.1.1.(4). 
латиница, -ё ж, геи. ми. латинйца 14.1.2.1.Ь. 

латиничар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

ми. латиничари, латиничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
латиничкй, -а, -о, геи. ми. -йх, (Клајн 2009: 

"лашuнuчкu, боље него лаШuнuчнu ... ") 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

латйнка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

Латйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй, (становница Лацијума) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1 Ь. 

латиноамеричкй = латинскоамеричкй, -а, 
-о, геи. ми. -йх, (према Латинска Америка) 

латинскоамеричкй = латиноамеричкй (В.) 
латинштина, -ё ж, геи. ми. латинштйна 

8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
латифундија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
латифундист(а), -ё м, ми. латифундисти, ла

тифундйста, латифундистима 14.1.1.е. 

лarица и лати ца, -ё ж, ген. мн. латйца 

14.1.2.1.Ь. 

лarичаст и латичаст, -а, -о, одр. латичастй и 

латичастй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лarичнй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
лJUiати (се), -јјм (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
ЛiШарак, -арка м 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
лiШарачкй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.2.; 

4.2.а. 

ЛiШiрчанин, -а м, ми. -ани, геи. ми. -ана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
лауреат, -ата м, вок. лауреате, ми. лауреати, 

лауреата 14.1.1.а.с. 

лауреiтскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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лебдети 

лаУтист(а), -ё м, ми. лаутисти, лаутйста, ла

утистима 14.1.1.е. 

лауфер, -а м, иистр. -ером, ми. лауфери, шiу

фёра 14.1.1.Ь.с. 

лiiф, -а м, мн. лафови, лафова 14.1.1.с. 

Лафајет (фр. Lafayette), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

лафёт, -ета м, ми. лафети, лафета 14.1.1.с. 

лафета, -ё ж, геи. ми. лафета 14.1.2.1.Ь. 

лафётскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
л3фица, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

лахак не него лак (В.) 

Лахезис, ж индкл. 1.2.1.1.f. 
Лixор (не Лахоре), Лахора м, лок. у Лахо

ру (не Лахореа, Лахореу), (град у Пакистану) 

1.2.1.1.h. 
лахор, -а м, иистр. -ом, ми. лахори, лахора 

14.1.1.Ь.с. 

лахорак, -рка м, ми. лах6рци, лахорака, ла

х6рцима, (дем. и хипок. од лвор) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

лахорити и лахорити (не лаворити и лаво

рити), -йм 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
лахориli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. лахо

рићи, лахорйћа 3.2.3.; 14.l.l.Ь.с. 
Лацијум (итал. Lazio, лат. Latium), -а м, ин

стр. Лацијумом (и Лацйј, -ија м, иистр. Лацијем) 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
шiштёње = шiшliёње, -а с, ген. ми. -ёња 

8.2.2.1.; 14.1.3. 
лаштилац (не лаштиоц), -иоца м, вок. -иоче, 

иистр. -и оцем (не -ом), лаштиоци, лаштилаца, 

лаштиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
лаштиоц не него лаштилац (В.) 

лаштити, -йм 14.5.1.1.(4). 
лашliёње = лаштёње (В.) 

лашчев, -а, -о, геи. ми. -йх, (према лажац) 

3.1.2.; 6.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
Лашliина, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
ЛД, заст. скр. лични доходак, (Клајн 2009: 

"правилније би билол.g.; најбољеје писати цео 

израз без скраћивања.") 

Леа, -ё ж, дат. Лёи, иистр. Леом, (СТЈП 2: 
259-286) 1.2.1.1.а.; 5.1.6.; 5.2.2.; 14.1.2.1. 

леандер не него олеандер (В.) 

лёб не него хлеб (В.) 

лебдети ек. уп. ијек. лебдјети 



лебдјети 

лебдјети ијек. (ек. лeiдети), -дим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

леб1)ёње, -а с, ген. мн. -ења, (према лебде

ти и лебдјети), (ПМС: "лебgешu (ек.), лебgjешu 

(ијек.), лебgење и лебђење (у ек. И ијек.)") 3.3.2.а.; 

\4.\.3. 
Лебедев, -а м, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

лебиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. лебићи, 

лёбића, (ветар с мора) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
леблебија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
левак ек. уп. ијек. лијевак 

левак ек. уп. ијек. љевак 

левака ек. уп. ијек. љевака 

левакиња ек. уп. ијек. љевакиња 

леваница ек. уп. ијек. љеваница 

Левант, -нта м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Левантинац, -н ца м, инстр. -ннцем (не -ом), 

мн. Левантннци, Левантинаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

Левантйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
левантйнскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Ле

вантинац) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
левантскй, -а, -6, ген. мн. -их, (према Левант) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 10.2.(2). 
левати ек. уп. ијек. лијеватн 

леваоничкй и леваоничкй ек. уп. ијек. ље-

ваоничкй и љеваоничкй 

леварски ек. уп. ијек. љеварскй 

левачкй ек. уп. ијек. љевачкй 

Левач, Левча м, инстр. Левчем (не -ом) 

1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Левец, -еца м, инстр. -ем (не -ом), (СТЈП 2: 

312-336) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 
левй ек. уп. ијек. лијевй 

левијатан, -ана м 5.1.5.; 14.1.1.с. 
левица ек. уп. ијек. љевица 

леВИЧiр ек. уп. ијек. љевичар 

левичарка ек. уп. ијек. љевичарка 

левичарскй ек. уп. ијек. љевичарскй 

левичарство ек. уп. ијек. љевичарство 

левкаст ек. уп. ијек. љевкаст 

лево ек. уп. ијек. лијево 

лево - десно ек. уп. ијек. лијево - десно 

леворвер не него револвер (В.) 

легислатива 

леворук ек. уп. ијек. љеворук 

леворукост ек. уп. ијек. љеворукост 

левха и левха, -е Ж, ген. мн. лёвха и левха 

14.1.2.1.Ь. 

левча ек. уп. ијек. лијевча 

левчаст ек. уп. ијек. љевчаст 

левчиli ек. уп. ијек. љевчиli 

легалан и легалан, -лна, -лно, одр. лёгални 

и легални, -а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
легализација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
легализацйјскй = легализационй (В.) 
легализационй = легалнзацйјскй, -а, -6, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 5.2.3.; 14.3. 
легалист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

легалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
легало, -а с, ген. мн. лёгала 14.1.3. 
легатар, -ара м, лёгатаре и лёгатару, инстр. 

-аром и -арем, мн. легатари, легатара 14.1.1.а. 

легати ек. уп. ијек. лијегати 

легirо, прил., муз. 14.6. 
легација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
легацйјскй = легационй (В.) 
легационй = легацйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 5.2.3.; 14.3. 
леген (не леђен), -а м, мн. легени, лёгена 

14.1.1.с. 

легёнда, -е ж, ген. мн. легенди 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

легендарност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лёгија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
легион, -она м, мн. легиони, легиона 5.2.3.; 

14.1.1.с. 

легион ар, -ара м, вок. лёгионару и лёгиона

ре, инстр. -аром и -арем, мн. легионари, легио

нара 14.1.1.а. 

легионарев = легионаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

легионiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
легислатива, -е Ж, ген. мн. легислатнва 

14.1.2.1.Ь. 
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легислатiiвнii 

легислатiiвнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
легислација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
легитiiман, -мна, -мно, одр. лёгитимни, -а, 

-о, геи. ми. -их 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
легитимација (не легтимација, лектима

ција), -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
легитимацiiјскii = легитимационй (в.) 

легитимационii = легитимацiiјскii, -а, -о, 
ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.2.3.; 14.3. 

легитимист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

легитимистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

легитимисткиња, -е Ж, ген. мн. легитимист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
легитимитет, -ета м, мн. легитимитети, ле

гитимитета 14.1.1.С. 

легитимност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
легло, -а с, мн. легла, лёгiiла 6.2.2.а.; 14.1.3. 
легнути и легнути = леliи (в.) 
легтимација не него легитимација (в.) 

легура, -е Ж, ген. мн. легура 14.1.2.1.Ь. 

легхорн, -рна м, мн. лёгхорни, лёгхорна 

14.1.1.С. 

лед, лёда м, лок. (о) леду, мн. лёдови, лёдо

ва 14.1.1.С. 

лецен, -а, -о, одр. лёдени и ледени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
леценити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
леценiiк, -и ка м, мн. леденици, леденика, ле

ценицима = лецнiiк, -а м, мн. лёдници, лёдника, 

лёцницима = лецењiк, -ака м, мн. ледењаци, ле

дењака, ледењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
леценица, -е Ж, ген. мн. леденица = ледења-

ча, -е Ж, ген. мн. ледењача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ледењiк = леценiiк (в.) 
лецењача = леценица (в.) 
ледењiчкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према леде

њак) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
леди (енгл. lady, дама, госпођа), индкл. ж, 

(Клајн 2009: леgu је устаљен облик код нас, не 
треба га замењивати салејgu."). 15.1.1.а. 
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ледити (се), -йм (се), прип. сад. ледёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
леднiiк = леденiiк (в.) 
ледничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
лецина, -е Ж, ген. мн. лёдина 14.1.2.1.Ь. 

ледобрiн, -а м, мн. -ани, -ана 14.1.1.С. 

лецол6мац, -мца м, инстр. -л6мцем (не -ом), 

мн. ледол6мци, ледоломаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
Ледри (фр. Ledru), -ија м, инстр. -иј ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Лецријев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.5. 
леђа, леђа с мн. 14.1.3. 
Леђа н, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Леђанин, -а м, мн. леђани, Лёђiiна 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

леђанскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
леђат, -а, -о, одр. леђати, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
леђашца, леђашца и леђашаца с мн., (дем. 

од леђа) 14.1.3. 
леђен не него леген (в.) 

леђење, -а с, ген. мн. леђења 14.1.3. 
леђимице, прил. 14.6. 
леђнй и леђнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
лежiк, -ака м, вок. лёжаче, ми. лежаци, лежа

ка, лежацима 1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
лежакиња, -е Ж, ген. мн. лежакиња 

14.1.2.1.Ь. 

лежiiљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

лежарина, -е Ж, ген. мн. лежарина 14.1.2.1.Ь. 

лежатн, -им 14.5.1.1.(4). 
лежење, -а с, ген. мн. лежења, (према леliи) 

14.1.3. 
лежерност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лежеliii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лежеliке = лежеliки, прил. 14.6. 
лежеliки = лежеliке (в.) 
лежiiшни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лежiiште и лежiiште, -а с, ген. мн. -ишта 

14.1.3. 
Лезб = Лезбос, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
лезбt!јка не него лезбiiјка (в.) 



лезбйјка 

лезбйјка (не лезбl!јка), -ё ж, дат. -ки, ген. мн. 

-кй 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

лезбйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Лi!збос = Лi!зб (в.) 
Лi!ии (према Лi!а), -а, -о, ген. мн. -йх, (СТЈП 

2: 259-286) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 5.2.4. 
леја (неуоб. леха ек. И лијеха ијек.), -ё ж, 

дат. леји, инстр. лејом, ген. мн. леја (ек. и ијек.), 

(ПМС: "леја (необ. леха), ек.; лuјеха, ијек.") 5.1.6.; 
14.1.2.1. 

Лејла, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
лёк ек. уп. ијек. лијек 

лекар ек. уп. ијек. љекар 

лекарев = лекаров ек. уп. ијек. љекарев = 
љекаров 

лекарија ек. уп. ијек. љекарија 

лекiрка ек. уп. ијек. љекАрка 

лекарскй ек. уп. ијек. љекарскй 

лекарство ек. уп. ијек. љекарство 

лекаруша ек. уп. ијек. љекаруша 

лековит ек. уп. ијек. љековит 

лековитост ек. уп. ијек. љековитост 

лексем, -ема м, МН. лексеми, лексема 

14.1.1.С. 

лексема, -ё ж, ген. мн. лексема 14.1.2.1.Ь. 

лексик, -а м, мн. лексици, лёксйка, лекси

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лексика, -е ж, дат. -ци, ген. МН. лёксика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
лi!ксикалаи, -лна, -лно, одр. лёксикални, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лексикогрllфија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лексиколог, -а м, ВОК. -ложе, МН. лексико

лози, лексиколога, лексиколозима 11.1.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.b.c. 

лексикологија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
лексикои, -она м, МН. лексикони, лексико

на и лексикои, -а, МН. лексикони, лексикона 

14.1.1.С. 

лексичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

лектимација не него легитимација (в.) 

лекторат, -ата м, МН. лекторати, лектората 

14.1.1.С. 

Лёикица 

лекторисати, -ришём 14.5.1.1.(2). 
лi!кторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

лi!кторскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лекција, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, МН. -ије, 

лёкцйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лекционар, -ара м, ВОК. лёкционаре и лёк

ционару, инетр. -аром и -арем, МН. лекционари, 

лекционара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
лекциоиiријум, -а м, инетр. лекционарију

мом, МН. лекционаријуми, лекционаријума (и 

лекционiрйј, -ија м, инетр. лекционаријем, МН. 

лекционарији, лекционарйја) 14.1.1. 
лi!лек, -а м, МН. лёлёци, лёлёка, лёлёцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
лелекати, лелечём, ПРИЛ. сад. лелечући и ле

лекати, лелёчём, ПРИЛ. сад. лелечући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
лелујав, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лелујаво, ПРИЛ. 14.6. 
лелујати, -ам 14.5.1.1.(3). 
лемеш, -а м, инетр. -ом, мн. лемеши, лёмё

ша 14.1.1.Ь.с. 

лемилица, -ё ж, ген. МН. лемилйца 14.1.2.1.Ь. 

лемииг, -а м, МН. леминзи, лёмйнга, лемин-

зима, ЗООЛ. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лемити, -йм 14.5.1.1.(4). 
лемљење, -а с, ген. МН. лёмљёња 14.1.3. 
лемур, -ура м, ВОК. лёмуре и лёмуру, инетр. 

-уром, МН. лемуРи, лемура, ЗООЛ. 14.1.1.а.Ь. 

лёи = лёњ ек. уп. ијек. лијеи 
Лi!иау (нем. Lenau), -ауа м, инетр. -уом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ЛеН8УОВ, -а, -о, ген. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.8. 
ленгер, -а м, инетр. -ом, ми. ленгери, лёнгёра 

14.1.1.Ь.С. 

леигерскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
леИГУЗ8 ек. уп. ијек. љенгуза 

ленгузан ек. уп. ијек. љеигузан 

ленити се = лењити се ек. уп. ијек. лијеии
тисе 

Лёика, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Лёикин, -а, -о, ген. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.8. 
ЛёИКИЦ8, -ё ж, ВОК. -ице 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 
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Ленкичин 

Ленкичин, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 
4.2.а. 

лёност и леност = лёњост и лењост ек. уп. 
нјек. лијеност 

лёнствовати = лёњствоватн ек. уп. ијек. 
љёнствовати 

ленчарити ек. уп. нјек. љенчарити 

ленчина ек. уп. ијек. лијенчина 

ленчуга ек. уп. ијек. љенчуга 

ленштина = лењштина ек. уп. нјек. лијен-
штина 

лењ = лен (В.) 
лењив ек. уп. ијек. љенив 

лењивац ек. уп. нјек. љенивац 

лењивица ек. уп. нјек. љенивица 

лењивичин ек. уп. ијек. љенивичин 

лењивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Лёњин, -а М, вок. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Лёњинград, -ада М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
лёњинградСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Лёњинграђанин, -а М, мн. Лёњинграђани, 

Лёњинграђiiна 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.с. 
Лёњинграђанка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
лењинист(а), -е М, мн. лењинисти, лењини-

ста, лењинистима 14.1.1.е. 

Лёњинов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лёњинскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лењiiр, -ира М, инстр. -иром, мн. лењири, ле-

њира = р. линијар, -ара М, ннстр. -аром, мн. ли
нијари, линијара 14.1.1.Ь.с. 

лењити се = ленитн се (В.) 
лёњост и лењост = лёност и леност (В.) 
лёњствовати = лёнствовати (В.) 
лењштина = ленштина (В.) 
Лео, -а м, инстр. Лёом 1.2.1.1.a.; 14.1.1.b. 
Леон ида и Леон ида, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Леонидин и Леонидин, -а, -о, ген. МИ. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Леопiipди, -ија М, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Леопiрдијев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.5. 
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лепоречица 

Леонардо да ВинЧii, Леонарда да Винчија М, 

инстр. Леонардом да Вин чијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

леп ек. уп. ијек. лијеп 

Лепа, -е ж, вок. Лепа 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Лепа Брена и Слаткii грех 1.2.1.1.0. 
лепа к8та ек. уп. ијек. лијепа к8та 

Лепа ва ек. уп. ијек. Љепава 

лепак ек. уп. ијек. лијепак 

лепеза и лепеза, -е Ж, ген. мн. лепеза 

14.1.2.1.Ь. 

лепезасто, прип. 14.6. 
Ле Пен (не Лепен, фр. Le Реп), -а М 1.2.1.1.а. 
Лепенац, -енца М, инстр. -енцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
лепеначкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Лепеничанин, -а М, мн. Лепеничани, ген. мн. 

Лепеничана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Лепеничанка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лепеничкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лепенка ек. уп. ијек. љепенка 

лепетати, лепећем, прип. сад. лепећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
лепилац ек. уп. ијек. љепилац 

лёпиво ек. уп. ијек. љёпiiво 

лепило ек. уп. ијек. љепило 

лепиња, -е Ж, ген. мн. лёпиња 14.l.2.1.Ь. 

лепиоц не него лепилац (В.) 

лёпiiр не него лёПТiiр (В.) 

лепити ек. уп. ијек. лијепити 

лепљёње ек. уп. ијек. лијепљёње 

лепљив ек. уп. ијек. љепљив 

лепљивост ек. уп. ијек. љепљивост 

лепојка ек. уп. ијек. љепојка 

лепојкин = лепој чин ек. уп. ијек. љепојкин 
=љепојчин 

лепојчнн = лепој кин (В. љепојкин) 
лепојчица ек. уп. ијек. љепојчица 

леполик ек. уп. ијек. љеполик 

леполикост ек. уп. ијек. љеполикост 

лепОок ек. уп. ијек. љепОок 

лепорек ек. уп. ијек. љепорек 

лепоречив ек. уп. ијек. љепорјечив 

лепоречивост ек. уп. ијек. љепорјечивост 

лепоречица ек. уп. ијек. љепорјечица 



Лепосава 

Лепосава и ЛепОсава ек. уп. ијек. Љепоса-

ва и ЉепОсава 

лепо ек. уп. ијек. лијепо 

лепота ек. уп. ијек. љепота 

лепотаи ек. уп. ијек. љепотаи 

лепотаиов ек. уп. ијек. љепотаиов 

лепОтица ек. уп. ијек. љепотица 

лепОти цин не него лепотичин (В.) 

лепотичин ек. уп. ијек. љепотичин 

лепрозаријум, -а м, иистр. лепрозаријумом, 

ми. лепрозаријуми, лепрозаријума (и лепроза

рйј, -иј а М, иистр. лепрозаријем, МИ. лепрозарији, 

лепрозарйја) 14.1.1. 
лепрозiiријум, -а м, иистр. лепрозоријумом, 

ми. лепрозоријуми, лепрозоријума (и лепрозii

рйј, -иј а м, иистр. лепрозоријем, ми. лепрозори

ји, лепрозорйја), (према лепра) 14.1.1. 
лепршав, -а, -о, одр. лепршавй, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
лепршаво, прил. 14.6. 
лепршавiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лепршати, -ам 14.5.1.1.(3). 
лептйр (не лепйр), -ира м, 80К. -у И -е, иистр. 

-ом и -ем, ми. лёптйри, лептира и лёптйра, леп

тирима и лёптйрима и лёптирови, лёптирова, 

лёптировима 14.1.1.а.Ь. 

лептира к, -рка м, 80К. лёптйрче, ми. лептир

ци, лептйрака, лептирцима (дем. од лептiiр) 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
лептириli, -а м, вок. -у, иистр. -ем (не -ом), ми. 

лептйрићи, лептйрйћа 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
лептирица, -е ж, вок. -ице, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

лептирњача, -е ж, геи. ми. лептирњiiчii, бот. 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лепушан ек. уп. ијек. љепушаи 

лепушкаст ек. уп. ијек. љепушкаст 

лепшати ек. уп. ијек. љепшати 

лер ек. уп. ијек. лијер 

леса ек. уп. ијек. љеса 

лесетина ек. уп. ијек. љесетина НЕМА!!! 

лесица ек. уп. ијек. љесица 

леска ек. уп. ијек лијеска 

лескав ек. уп. ијек. љескав 

лескати се ек. уп. ијек. љескати се 

лесков ек. уп. ијек. љесков 

лесковац ек. уп. ијек. љесковац 

лети 

Лесковац, -вца м, иистр. -вцем (не -ом), 

(СТЈП 2: 259-286) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
лесковача ек. уп. ијек. љесковача 

лесковачкii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.2.; 
4.2.а. 

Лескiiвчанин, -а м, ми. Лесковчани, Лесков

чана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Лескiiвчанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лестве ек. уп. ијек. љестве 

лествица ек. уп. ијек. љествица 

лествице ек. уп. ијек. љествице 

Лестер (не Лејчестер, еигл. Leicester), -а м 
1.2.1.1.h. 

лет (не лијет), -а м, дат. лету, ми. летови, ле

това ек. И ијек. 14.1.1.с. 

летак, -тка м, МИ. лёци, лётiiка, лёцима 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 

леталан, -лна, -лно, одр. леталнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
леталИтёт, -ета м, ми. леталитети, летали

тета 14.1.1.с. 

летаргија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
летаргичан, -чна, -ч но, одр. лепiргичнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
летати ек. уп. ијек. лијетати 

летiч, -ача м, вок. лётачу, иистр. -ачем (не 

-ом), ми. летачи, летача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
летачица, -е Ж, вок. -ице, геи. ми. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

летiчкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

летва, -е Ж, геи. ми. лётава и лётви 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

летјеоц не него летјелац (В.) 

летелац ек. уп. ијек. летјелац 

летелица ек. уп. ијек. летјелица 

летелйште ек. уп. ијек. летјелйште 

летёње, -а с, геи. ми. летења 14.1.3. 
летеоц не него летелац (В.) 

летети ек. уп. ијек. летјети 

летёliii, -а, -е, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
лети ек. уп. ијек. љети 

533 



летилица 

летилица не него летелица (В.) 

летимицё, прил. 3.1.2.; 14.6. 
летимичан, -чна, -чно, одр. летимичнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14,3, 
летимично, прил. 14.6. 
лети на ек. уп. ијек. љетина 

лети пас, -пса м, мн. летипси, летипаса, 30-

ол. 6.2.1.; 14.1.1.с. 
летити не него летети (В.) 

летјелац (не летјеоц) ијек. (ек. летелац (не 

летеоц», -еоца, вок. -еоче, инстр. -еоцем (не -ом), 

летU)еоци, летU)елiiцii, летU)еоцима, (СТЈП 1: 
129-143) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

летјелица ијек. (ек. летелица), -ё ж, мн. ле

тU)елице, летU)елйца, (ПМС нормира у ијекав

ском изговору и обликлешuлuца, а у екавском 

лешелuца!?, дајући му предност над оним пр

вим лешјелuца, али Допушта слободан избор 

према личном осећању. У Сшаllgарgllојезuчкuм 

йреuсйuшuвањuма 1, међутим, ово је решење 
оспорено, без реаговања састављача ПМС). 

летјелiiште ијек. (ек. летелiiште), -а с, ген. мн. 

лет(ј)елйшта, (СТЈП 1: 129-143) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

летјеоц не него летјелац (В.) 

летјети (не леliети) ијек. (ек. летети (не ле

тити», -тйм, (СТЈП 1: 129-143) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

лётнii = лётњii ек. уп. ијек. љётнн = љётЊН 
лётнii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према лёт) 4.2.а.; 

14.3. 
лётниковац = лётњиковац ек. уп. ијек. љёт-

никовац 

лётњii = лётнii (В.) 
лето ек. уп. ијек. љето 

летовалац ек. уп. ијек. љетовалац 

летовалiiшнii и летовалiiшнii ек. уп. ијек. 

љетовалiiшнii и љетовалiiшнii 

летовалiiште и летовалiiште ек. уп. ијек. 

љетовалiiште и љетовалiiште 

летоваоц не него летовалац (В.) 

летовати ек. уп. ијек. љето вати 

Лето на Ц = Латвйјац (В.) 

Летонија = Латвија (В.) 

Летонка = Латвiiјка (В.) 

534 

лешииiрев 

летопiiс ек. уп. ијек. љетопис 

Летопiiс Матиц!! СРП ск!!, Лётопйса Матицё 

сј'шскё м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
летопйсац ек. уп. ијек. љетопйсац 

летопiiснii ек. уп. ијек. љетопiiснii 

летос ек. уп. ијек. љетос 

летошњii ек. уп. ијек. љетошњii 

летуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
леliети не него летјети (В.) 

леliи, лёгнём 14.5.1.1.(1) и лёжём 1.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
леliи и лёliи, лежём, прил. сад. легући, (изво

дити младу перад из јаја) 14.5.1.1.(1). 
леукемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
леуком, -6ма м, мн. леук6ми, леук6ма 

14.1.1.с. 

леукома, -ё ж, ген. мн. леук6ма 14.1.2.1.Ь. 

леукопласт и леукопласт, -а м, мн. -пласти, 

-пласта 14.1.1.с. 

леукоцiiт, -нта м, мн. леукоцнти, леукоцн

та и леукоцит, -а м, мн. лёукоцити, лёукоцйта 

14.1.1.с. 

леукоцитопенија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
леут, -ута м, мн. леути, лёута 14.1.1.с. 

леУтiр, -ара м, вок. лёутару и лёутаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. леутари, леутара 14.1.1.а. 

леУтiш, -аша, вок. лёуташу, инстр. -ашом и 

-ашем, мн. леуташи, леуташа 14.1.1.а.Ь. 

Лех, -а м, мн. Лёси, Лёха, Лёсима 1.2.1.1.d.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

леха р. = леја (В.) 

лецнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
лечилiiшнii ек. уп. ијек. љечилiiшнii 

лечилiiште ек. уп. ијек. љечилiiште 

лечити ек. уп. ијек. лијечити 

лёш (не љёш), леша м, инстр. -ом, ми. лёше

ви, лешёвii 14.1.1.Ь.с. 

лешина (не љешина), -ё ж, ген.мн. лёшйна, 

(СТЈП 2: 287-311) 14.1.2.1.Ь. 
лешинiр (не љешинiр), -а м, вок. -у И -е, ин

стр. -ем и -ом, мн. лешинари, лешинара, (СТЈП 

2: 287-311) 14.1.1.а. 
лешинiрев = лешинаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 



лешинарка 

лешинарка и лешинарка, -ё ж, дат. -КИ (не 

-ци), геи. ми. -кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
лешинарски и лешинарски, прил. 14.6. 
лешинскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лешкВрити, лешкарйм, прил. сад. леш-

юiрёћи, (СТЈП 2: 287-311) 14.5.1.1.(4). 
лешкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
лешнiiк (не лешњiiк) ек. уп. ијек. љешнiiк 

лешничиli ек. уп. ијек. љешничиli 

лешњак ек. уп. ијек. љешњак 

лешњiiк не него лешнйк (В.) 

лешњiiков ек. уп. ијек. љешњiiков 

Лешliанин, Лешћанина м, ми. Лешћiiни, Ле-

шћiiна, (становник Лешћа) 1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Лешliанка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -кй, 

(становница Лешћа) 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1. 
лешliанскii, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Ле-

шће) 4.2.а.; 14.3. 
лёшliе ек. уп. ијек. лијешliе 

Лёшliе, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
лешчица ек. уп. ијек. лијешчица 

ли, рчц. (пише се растављено (ga ли, МОЈУ 
ли,је ли и сл.), осим у камоли, а камоли, нек

моли, а некмоли) 

либерал, -ала м, вок. либерале, ми. либерали, 

либерала 14.1.1.а.с. 

либералац, -лца м, вок. либералче, иистр. -ал

цем (не -ом), ми. либерал ци, либералаца 6.2.1.; 
7.2.2.Ь.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

либералист(а), -ё м, ми. либералисти, либе

ралйста, либеРWIИстима 14.1.1.е. 

либералистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

либералка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -кй 

1l.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

либер8лност, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Лilберија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Либертивил (не Либертвил, еигл. Li

bertyvi11e), -а м 1.2.1.1.Ь. 
лИбидо, -а м 14.1.1.с. 

Либија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Либијац, -јца м, вок. Либйјче, инстр. -јцем 

(не -ом), ми. Либијци, Либијаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

ливничар 

Либiiјка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
либiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.3. 
либити се, либйм се и либйм се, прил. сад. 

либёћи се 14.5.1.1.(4). 
Либјешице (чеш. Libi!Sice), Либјешйца ж мн. 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

либретист(а), -ё м, мн. либретисти, либре

тйста, либретистима 14.1.1.е. 

либретистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
либретисткиња, -ё ж, геи. ми. либретисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
либрето, -а м, мн. либрети и либрета с, ли

брета 14.1.1.с.; 14.1.3. 
Либурнија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
либурнiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 5.1.3. 
ливада, -ё ж, ген. ми. ливада 14.1.2.1.Ь. 

лirвадСКii, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ливiiњскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ливати, ливам, прил. сад. ливајући 

14.5.1.1.(3). 
ливац, -вца м, вок. ливче, инетр. -ивцем 

(не -ом), мн. ливци, лйваца 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 
14.1.1.а.Ь. 

ливачкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ливен, -ена, -ено, одр. ливенй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. = љевен, -ена, -ено, одр. љевенй, 

-а, -о, ген. мн. -йх (ијек.) 2.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Лilверпул (енгл. Liverpool), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.l.Ь.; 14.1.1. 
Ливија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј ОМ 1.2.l.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Ливије, -иј а м, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Ливијев, -а, -о, геи. мн. -йх, (према Ливије) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 5.1.5. 
Ливијин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Лијвија) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 5.1.5. 
ливница, -ё ж, ген. ми. ливнйца 14.1.2.1.Ь. 

ливничiiр, -а м, вок. -у И -е, ииетр. -ом И -ем, 

ми. ливничари, ливничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
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ливничiiрев 

ливничiiрев = ЛИВНИЧiiров, -а, -о, ген. мн. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

ливнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Ливно (не Хливио, Хлијевно, Лијевно), -а 

с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
Ливњiiк, -ака, мн. Ливњаци, Ливњака = Лив

њанин, -а м, мн. Ливњани, Ливњана 1.2.1.1.d.; 
1l.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Ливњанин = Ливњiiк (В.) 
Ливњiiика, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 

1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ливреја, -ё ж, дат. -еји, иистр. -ејом, ми. -еје, 

-еја, (СТЈП 2: 259-286) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ливчев, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лига, -ё ж, дат. -ги, геи. ми. лига 1l.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

лигiiш, -аша м, ВОК. лигiiшу, иистр. -ашом и 

-ашем, ми. лигаши, лигаша 14.1.1.а.Ь. 

лигiiшки, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
лигнит, -ита м И лигнит, -а м, геоn. 14.1.1. 
лигња, -ё ж, геи. ми. лигњи, ЗООn. 14.1.2.1.Ь. 

Лilда, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
лидер, -а м, ВОК. -у, иистр. -ом, МИ. лИдери, 

лИдёра 14.1.1.а. 

Лiiдија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Лiiдијац, -ијца м, иистр. -ијцем (не -ом), ми. 

Лitдијци, Лitдијаца 1.2.1.1.a.; 6.2.1.; 1l.1.1.a.(l); 
14.1.1.а.Ь. 

Лiiдијка, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. -ки 1.2.1.1.a.; 
1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

лiiдијски, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
5.1.3. 

Лilдин, -а, -о, ген. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лидо, -а м, геи. ми. лИда 14.1.1.С. 

лизалица, -ё ж, геи. ми. лизалица 14.1.2.1.Ь. 

лизати, лижём, прип. сад. лижући 1l.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
лизнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
лitзол, -ола м, ми. лизоли, лизола 14.1.I.b. 
лија, -ё ж, дат. лији, иистр. лијом, ми. лије, 

лија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лијана, -ё ж, геи. ми. лијана, бот. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 
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лијеп 

лијев ијек. (ек. лев), -а м, дат. лијеву (ек. ле

ву), ми. лијевови, лијевова (ек. левови, левова) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.С. 
лијевак ијек. (ек. левак), -вка м, МН. лијев

ци, љевкова (ек. левци, левiiка) и љевкови, ли

jeBiiкa (ек. левкови, левкова) 2.1.1.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 

лијевати ијек. (ек. ш!вати), лијевам (ек. ле

вам), прип. сад. лијевајући (ек. левајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

лијеви ијек. (ек. леви), -а, -о, геи. ми. -их 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

Лијевно не него Ливно (В.) 

лијево ијек. (ек. лево), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

лијево - десно ијек. (ек. лево - десно), прип. 

лијевча ијек. (ек. левча), -ё ж, геи. ми. -ча и 

-чи 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лијегати ијек. (ек. легати), лијежём (ек. ле

жем), прип. сад. лијежући, (ек. лежући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

лијек ијек. (ек. лек), лијека (ек. лека) М, ми. 

лијекови, лијекова (ек. лекови, лекова) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.1.С. 

лијен ијек. (ек. лен = лењ), лијена (ек. лена и 
лења), лијено (ек. лено и лењо), одр. лијени (ек. 

лени и лењи), -а, -о, ген. МН. -их, КОМП. љени

ји, најљенији (ек. ленијй, најленијй) и љењй, 

најљењи (ек. лењи, најлењй) 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3.3. 

лијенити се ијек. (ек. ленити се = лењити 
се), лијеним се (ек. леним се и лењим се), прип. 

сад. лијенёћи се (ек. ленёћи се и лењёћи се) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

лијеност ијек. (ек. леност и леност = лењост 
и лењост), -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 
2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

лијенчина ијек. (ек. ленчина), -ё ж, ген. 

ми. лијенчина (ек. ленчина) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

лијенштина ијек. (ек. ленштина = лењшти
на), -ё ж, геи. МИ. -ина 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

лијење, -а с, геи. МИ. лијёња 14.1.3. 
лијеп ијек. (ек. леп), лијепа, лијепо (ек. лепа, 

лепо), ОДр. лијепи (ек. лепи), -а, -о, геи. МИ. -их, 

КОМП. љепшй, најљепши (ек. лёпши, најлепши) 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3.3. 



лијепii 

лијепа капа ијек. (ек. лепа кпа), -юiте Ж, ген. 

мн. лијепйх ката (ек. лепйх ката), бот. 2.1.1.; 2.2.1.; 
1.2.1.1.е.; 14.1.2.1.Ь 

лијепак (р. љепак) ијек. (ек. лепак), -пка М, 

мн. лијепкови, лијепкова (ек. лепкови, леп кова) 

и лијепци, лијепака (ек. лепци, лепака) 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 

лијепити ијек. (ек. лепити), лијепйм (ек. 

лепйм), прип. сад. лијепећи, (ек. лепећи) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

лијепљёње ијек. (ек. лепљёње), -а с, ген. мн. 

-ења 2.2.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
лијепо ијек. (ек. лепо), прип., комп. љёпше и 

љёпше (ек. лёпше и лёпше) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
лИјер ијек. (ек. лер), -а м, пок. лијеру (ек. леру), 

мн. љёрови, љерова и љёрова (ек. лёрови, лерова 

и лёрова) и лијерови, лијерова (ек. лерови, леро

ва) (љиљан) 2.1.1.; 2.2.1.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
ЛИјерка = уоб. Љерка (в.) 
Лијеркин = уоб. Љеркин (в.) 

лијеска ијек. (ек. леска), -е Ж, дат. -ски и -сци, 

ген. мн. лијесака, љесака и лијескй (ек. лесака, 

лесака и лескй) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.2.Ь.; 1l.3.2.g. и 
1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 

лијет не него лет (в.) 

лијетати ијек. (ек. летати), лијећем (ек. ле

ћем), прип. сад. лијећући (ек. лећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и лијетам, прип. сад. лијета
јући (ек. лётам, прип. сад. летајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

лијеха ијек. = уоб. леја (в.) 
лијечити ијек. (ек. лечити), лијечйм (ек. ле

чйм), прип. сад. лијечећи, (ек. лечећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

Лијешиица, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Лијешliанин, -а м, мн. Лијешћани, Лијешћа

на, (становник Лијешнице) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Лијешliанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становницаЛијешнице) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

лијешliански, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ли

јешница) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лијешliе ијек. (ек. лешliе), -а с зб., (према ли

јеска) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
лијешчица ијек. (ек. лешчица), -е Ж, ген. мн. 

-чйца 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

лiiмунов 

Лика, -е Ж, дат. -ци (уоб.) и -ки, ВОК. Лико 

1.2.1.1.h.; 1l.2.1.(I) и 1l.3.2.e.; 14.1.2.1.а. 
ликвitдiiТОР, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом, мн. 

ликвИдатори, ликвидатора 14.1.1.а. 

ликвидација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ликвидацiiјскii = ликвидационii (в.) 
лiiквидационii = ликвидацiiјСКii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
ликвидност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ликёр, -ера м, инстр. -ером, мн. ликери, ли

кера и ликер, -а м, инстр. -ом, мн. ликери, ли

кера 14.1.1.Ь.С. 

ликёрскii и ликерскii, -а, -о, геи. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ликовати, -ку јем 14.5.1.1.(2). 
Лилипутанац, -нца м, ВОК. Лилипутанче, 

инстр. -анцем (не -ом), МН. Лилипутанци, Ли

липутанаца, Лилипутанцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

лилипутанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), 

мн.лилипутанци,лилипутанаца,лилипутан

цима, (физички и духовно неразвијена особа) 

6.2.1.; 1l.l.l.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
Лiiлипут, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ЛилипУтiiнија, -е ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ЛилипУтiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1. 
лилипУтiiнка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -кй, (же

на патуљастог раста) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
лимарев = лимаров, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
лимарија, -е ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, МН. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лiiмарскii и лимiiрскii, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
лимен и лiiмен, -а, -о, одр. лименй и лименй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лимёнка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1.Ь. 

лимун, -а М, МН. лимунови, лимунова и ли

муни, лимуна 14.1.1.С. 

лимуниli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. лиму

нићи, лимуниlia 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
лiiмунов, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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лИмунскй 

лИмунскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лимунтос, -а м, мн. лимунтоси, лимунто

са 14.1.1.с. 

лимунчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ли

мунчиliи, лимунчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
лiiмфа, -е Ж, ген. мн. лимфи И лимфа 

14.1.2.1.Ь. 

лимфатизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.С. 
лимфатичан, -ч на, -ч но, одр. лимфатични, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лiiмфнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лимфоцйт, -ита м, мн. лимфоцити, лимфо

цита 14.1.1.С. 

лингвалнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лингвист(а), -е м, мн. лингвисти, лингвиста, 

лингвистима 14.1.1.е. 

лингвистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

лннгвистнчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

лингвисткиња, -е ж, ген. мн. лингвисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
линеаран, -рна, -рно, одр. линеарни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.4.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лИнеарно, прил. 5.2.4.; 14.6. 
линија и линија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, линија и линија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
линијар = лењйр (в.) 
линйјскй и линијскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
линч, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. линчеви, 

линчева 14.1.1.Ь.С. 

линчовати, -чујем 14.5.1.1.(2). 
лilњавiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лињак, -а м, вок. -њаче, мн. лињаци, лиња

ка, лињацима и лињак, -ака м, вок. лињаче, мн. 

лињаци, лињакii, лињацима, зоол. l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
лињачнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. лиња

чићи, лињачићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
лињати се, -ам се и лињати се, лињам се, 

прил. сад. лињајући се 14.5.1.1.(3). 
липйк, -и ка м, мн. липици, липика, липици

ма, (липова шума) 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Липйк, -ика м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
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лисичити 

Липничанин, -а м, мн. Липничiiни, Липни

чана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
липннчкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лИповача, -е ж, ген. мн. липовiiчii 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

липойд, -ида м, мн. липоИди, липоИда 5.2.2.; 
14.1.1.С. 

липсавати, липсавам, прил. сад. липсавају

ћи 14.5.1.1.(3). 
липсати и липсати, липшем 14.5.1.1.(2). 
липтати, -им 14.5.1.1.(4) и липћем, прил. сад. 

липћући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Липтов (слов. Liptov), -а м, инстр. -ом И -им 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
лира, -е ж, ген. мн. лира, (музички инстру

мент) 14.1.2.1.Ь. 

лИра, -е ж, ген. мн. лира, (новчана једини

ца) 14.1.2.1.Ь. 

Лира, -е ж, (астрон. сазвежђе) 1.2.1.1.g.; 
14.1.2.1. 

лнризам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
лирик, -а м, вок. -риче, мн. лирици, лирика, 

лирицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
лирика, -е м, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
лиричар, -а м, вок. -у И -е, ИнсТр. -ом и -ем, 

мн. лиричари, лиричара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
Лilcабон (порт. Lisboa), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

лисац, -сца м, вок. лишче, инстр. лисцем (не 

-ом), мн. лисци, лисаца, зоол. 6.2.1.; l1.1.l.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Лисинскй, -ског(а) м, инстр. -ом И -им, 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

лисица, -е ж, вок. -ице, ген. ми. лисйца, 30-

ол. 14.1.2.1.Ь. 

лисице, лисица ж мн., (окови којим се вежу 

руке ухапшеника) 14.1.2.1.Ь. 

лисичiрка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

лисиче, -ета с, зб. лисичiiд, лишчiiди 14.1.3.С. 

лисич(и)ји, -а, -е, ген. мн. -их, (Клајн 2009: 
"лuсuчјu (боље) и лuсuчuјu") 4.2.а.; 14.3. 

лисичин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лисичина, -е ж, ген. мн. лисичина, (аугм. од 

лисица) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лисичити, -им 14.5.1.1.(4). 



лисичиli 

лисичиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

лисичићи, лисичйћii (дем. од лисица) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

лисичица, -е ж, ВОК. -ице, ген. мн. -йца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

лисјак, -ака м, мн. лисјаци, лисјака, лисјаци

ма и лiicјак, -а м, мн. лисјаци, лисјака, лисјаци

ма, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лiicка, -е Ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. лисiiка, бот. 

11.2.1.(1); 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
лиснат и лiicнат, -а, -о, одр. лиснатй и ли

снатй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лиснй и лиснй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

10.1.1.; 14.3. 
лисница, -е Ж, ген. мн. лиснйца 14.1.2.1.Ь. 

лист, -а м, мн. листови, листова и листови, 

листова, зб. лишће, лишћа 14.1.1.с. 

листак, -ска м, мн. лисци, листака, лисцима 

6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
листарка, -е Ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
листиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. листићи, 

листйћii и листйli, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

мн. листићи, листићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
листиliав = листиliаст, -а, -о, одр. листићавй 

= листићастй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
листиliаст = листиliав (В.) 
листом, прип. 14.6. 
ЛiПавац = Литванац (В.) 
ЛiПавка = ЛИтванка (В.) 

лiПавскй = лИтванскй (В.) 
Литванац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), мн. 

Литванци, ЛИтванаца = р. ЛiПавац, -авца м, 

ВОК. -авче, инстр. -авцем (не -ом), мн. Литавци, 

Литавiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; ll.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
ЛИтваика (и р. ЛiПавка), -е Ж, дат. -ки (не 

-11.и), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
литванскii (и р. лiПавскii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
литанија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лiПар, -тра м, инстр. -тром, мн. -три, -та

ра, (Клајн 2009: "боље него лuшра") 6.2.1.; 

14.1.1.Ь. 

литералист(а), -е м, мн. литералисти, лите

ралйста, литералистима 14.1.1.е. 

лихварити 

лiПераран, -рна, -рно, одр. литерарнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лiПерарно, прип. 14.6. 
ЛiПературна газета, Лйтературне газете 

Ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
лiПи, лијем, прип. сад. лијући, импер. лиј, лиј

мо, лијте 14.5.1.1.(2). 
лИтiiјум, -а м, инстр. литијумом (и лИтиј, -а, 

инстр. литијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
лИтија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

литйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
литијаш, -аша м, ВОК. литијiiшу, инстр. 

-ашом и -ашем, мн. литијаши, литијаша 5.1.5.; 
14.1.1.Ь.с. 

литографија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
литографисати, -ишем 14.5.1.1.(1). 
лiПра, -е Ж, ген. мн. лйтрй и литара 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

литрењак, -ака м, мн. литрењаци, литрења

ка, литрењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лiПрењача, -е Ж, ген. мн. литрењача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

литургија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
литургйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
литургичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
лиферант, -а м, мн. лиферанти, лифераната 

6.3.; 14.1.1.с. 
лиферантскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

10.2.(2); 14.3. 
лиферовати, -ру јем 14.5.1.1.(2). 
лифт, -а м, мн. лифтови, лифтова 14.1.1.c. 
лифтбој, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

лифтбоји, лифтбоја 14.1.1.а.Ь. 

лифтинг, -а м, мн. лифтинзи, лифтйнга, лиф

тинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лИхва, -е Ж, ген. мн. лихвй 14.1.2.1.Ь. 

лИхвар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

лихвари, лихвара 14.1.1.а. 

лИхварев = лИхваров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
лихварити, лихварйм, прип. сад. лихварећи 

14.5.1.1.(4). 
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лiixвiрка 

лiixвiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

лице, -а с, ген. мн. лица 14.1.3. 
лiщеј, -еја м, ннстр. -ом, мн. лицеји, лицеја 

5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
лнцејац, -јца м, мн. лицејци, лiщёјаца 14.1.1.; 

15.1.1.а. 

лiщејка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Лlщејскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 
14.3. 

лнцемер ек. уп. нјек. лнцемјер 

лицемеран ек. уп. ијек. лицемјеран 

лнцемерац ек. уп. нјек. лнцемјерац 

лнцемернтн ек. уп. нјек. лнцемјернтн 

лнцемерје ек. уп. ијек. лнцемјерје 

лнцемёрка ек. уп. ијек. лнцемјерка 

лнцемернiiк ек. уп. ијек. лнцемјернiiк 

лнцемерност ек. уп. ијек. лнцемјерност 

лнцемерчев ек. уп. ијек. лнцемјерчев 

лнцемјер, ијек. (ек. лнцемер), -а м, ВОК. -у, 

инстр. -ом, МН. лицемU)ери, лицемU)ёра 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 

лiiцемјеран ијек. (ек. лiiцемеран), -рна, -рно, 

ОДр. лицемU)ёрнй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

лнцемјерац ијек. (ек. лнцемерац), -рца м, 

ВОК. лицем(ј)ёрче, инстр. -ерцем (не -ом), МН. ли

цемU)ерци, лицемU)ёраца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

лнцемјернтн ијек. (ек. лнцемерити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
лнцемјерје ијек. (ек. лнцемерје), -а с з6. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
лнцемјерка ијек. (ек. лнцемерка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. ми. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

лицемјернiiк ијек. (ек. лицемеРНiiК), -а м, 

ВОК. -нйче, ми. лицемU)ерници, лицемU)ерни

ка, лицемU)ерницима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 

лнцемјерност нјек. (ек. лнцемерност), -ости, 

ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

лицемјерчев ијек. (ек. лнцемерчев), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лиценца, -ё ж, ген. МН. лиценцй 14.1.2.1.Ь. 
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лиценција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лнценцијiТ, -ата м, мн. лиценцијати, лицен

цијата 5.1.5.; 14.1.1.С. 
лицитант, -нта м, ми. лицirrанти, лицiпа

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
лицитација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лицитиратн, лицитйрам, 3. Л. МН. лицитира

ју, ПРИЛ. сад. лицитирајући 14.5.1.1.(3). 
лицкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
Лiiч, Лича м, иистр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

лИчан, -чна, -чно, одр. личнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Личан нн, -а м, мн. Личани, Личана 1.2.l.l.d.; 

3.1.2.; 14.l.l.С. 
Личiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лИчнна, -ё ж, ген. МН. личйна 14.1.2.1.Ь. 

лИчинiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. личинари, личинара 14.1.1.а. 

лИчиница, -ё ж, ген. МН. личинйца, (дем. од 

лИчнна) 14.1.2.1.Ь. 

личiiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

лiiЧКii, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

Лiiчкнња, -ё ж, ген. МН. Личкйња 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.Ь. 

личност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, лок. 

-ости и -ости, МН. личности, -остй И -остй, 

-остима и -остима 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лibuiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. лишајеви, 

лишајёва и лишаји, лишаја 14.1.1.Ь.С. 

лишајиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. лиша

јићи, лишајйћii 3.2.3.; 5.1.5.; 14.1.l.Ь.С. 
лишнтн, лишим 14.5.1.1.(4). 
лишњача, -ё ж, ген. МН. -ача и лишњача, -ё 

ж, ген. МН. лишњача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лишњачнii и лишњачнii, -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ЛМС, скр. за Летопiiс Матице српске 

13.3.2.а. 

Лоара (фр. Loire), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 



лОбања 

лобања = лубања, -ё ж, ген. мн. лобања 

14.1.2.1.Ь. 

лОби, -ија м, инстр. -ијем (не -ом), ми. лобији, 

лобија 5.1.5.; 14.1.1.с. 
лОбист(а), -ё м, ми. лобисти, лобиста, лоби

стима 14.1.1.е. 

лОбирати, лобирам, 3. л. ми. лобирају, прил. 
сад. лобирајући 14.5.1.1.(3). 

лобистичкii, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

лОбовати, -бујём 14.5.1.1.(2). 
лободњача, -ё ж, ген. мн. лободњача, бат. 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лов, лова м, мн. ловови, ловова 14.1.1.с. 

ловац, л6вца м, вак. ловче, инстр. л6вцем (не 

-ом), мн. л6вци, ловаца и ловаца, л6вцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

ловачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ловина и ловина, -ё ж, ген. мн. ловина 

14.1.2.1.Ь. 

ловити, -им 14.5.1.1.(4). 
ловбр, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. ловори, ло

вора и ловор, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. ловори, 

ловора, бат. 14.1.1.Ь.с. 

ловорiiк, -ика М, мн. ловорици, ловорика, 

ловорицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
ловорика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

ловоричица, -ё ж, ген. мн. ловоричица 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

Ловорка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Ловоркин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Л6вliен и Ловliен, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
ловliенскii и ловliенски, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
л6вчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ловuија, -ё м, дат. -ији, вак.- ијо, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, ловџија 3.4.3.; 14.1.1.а. 
логарИтам, -тма м, мн. логаритми, логари

тама 6.2.1.; 14.1.1.с. 
логарИтамскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
логаритмика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 

лозничкii 

логаритмичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. (В.) 

логистика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
логичан, -ч на, -чно, адр. логични, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
логичiiр, -ара м, вак. -ару и -аре, инстр. -ом и 

-ем, мн. логичари, логичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
логичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
логичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лого, -оа м, инстр. -оом, мн. логои, логоа 

14.1.1.с. 

логотёт, -ета М, мн. логотети, логотета 

14.1.1.с. 

ЛОГОТiiП, -а м, мн. логотйпи, логотйпа 

14.1.1.с. 

Лођ (паљ. L6dz), -а м, инстр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ложiiч, -ача м, вак. ложачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. ложачи, ложача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
ложiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ложионица и ложионица, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

ложионичкii и ложионичкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ложничiiр, -а М, вак. -ару и -аре, инстр. -ом и 

-ем, мн. ложничари, ложничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
лож-уље, лож-уља с, ген. мн. лож-уља, 

(Клајн 2009: ,,лож-уље: боље уље за ложење") 
12.2.1.а.; 14.1.3. 

лоз, -а м, мн. л6зови, л6зова 14.1.1.с. 

лоза, -ё ж, мн. лозе, лоза, бат. 14.1.2.1.Ь. 

лоза, -ё ж, ген. мн. лоза, (лозовача) 14.1.2.1.Ь. 

лозiiр, -а м, вак. -у и -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

лозари, лозара 14.1.1.а. 

лозiiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

лознац, -аца м, инстр. -ацем (не -ом), мн. ло

знаци, лозшiца, (врста пасуља) 14.1.1.Ь.с. 

Лозничанин, -а м, мн. Лозничани, Лознича

на, (према Лозница) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Лозничiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лозничкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 
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лозовача 

лозовача, -е Ж, ген. мн. лозовача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

лојалан, -лна, -лно, одр. лојалнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лојалист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

лојалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лојити, -йм 14.5.1.1.(4). 
лојтнант = лајтнант (В.) 

л6јтра не него л6тра (В.) 

лок., скр. за локатйв 13.3.1.Ь. 

локализовати, -зу јем 14.5.1.1.(2) (и лока-
лизИрати,локализйрам,3.л.мн.локализИра

ју, прил. сад. локализирајући 14.5.1.1.(3». 
локалпатриот(а), -е м, локалпатриоти, 

локалпатриота,локалпатриотима, мн.локал

патриоте, локал патриота, локалпатриотама, 

(СТЈП 2: 385-388) 12.2.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1.f. 
локати, лочем, прил. сад. лочући 11.1.1.a.(2); 

14.5.1.1.(1). 
локатив, -а м 14.1.1. 
локатор, -а М, инстр. -ом, мн. локатори, ло

катора 14.1.1.Ь.с. 

локација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
локаут (енгл. lock-out), -а м, мн. локаути, ло

каута 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

локвањ, -ања м, инстр. -ањем (не -ом), мн. 

локвањи, локвања, бот. 14.1.1.Ь.с. 

локвањача, -е Ж, ген. мн. локвањача 3.1.3.; 
Ј4.1.2.1.Ь. 

локвањиll, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ло

квањићи, локвањйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лiквиll, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. локвићи, 

локвйћii (гљива) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
локна, -е Ж, ген. мн. локнй 14.1.2.1.Ь. 

локомотива, -е Ж, ген. мн. локомотива 

14.1.2.1.Ь. 

локомотбрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
локумиll и локумиll, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. -мићи, -мйћii, тур. 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
ломатати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ломача, -е Ж, ген. мн. ломача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Ломбардија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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ломбардйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 5.1.3. 

Ломбарђанин, -а М, мн. Ломбарђани, Лом

барђана 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.с. 
Ломбарђанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ломљивбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ломнбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лонац, л6нца М, инстр. л6нцем (не -ом), мн. 

лонци, лонаца, лонцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Лiнг Ајленд (енлг. Long Is1and), Лонг Ајлен

да м 1.2.1.1.h. 
лонгплејка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

лонгплејки 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
Лонд6нац, -нца М, инстр. -6нцем (не -ом), мн. 

Лонд6нци, Лондонiiца, Лонд6нцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; l1.1.1.a.(1); 14.1.1.а.Ь. 

Лондбнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лончан, -а, -о, одр. лончани, -а, -о, ген. мн. 

-их, (према лонац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лончар, -ара М, ВОК. лончару и лончаре, ин

стр. -аром и -арем, мн. лончари, лончара 3.1.2.; 
14.1.1.а. 

лончарев = лончаров, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
лончарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лончарица, -е Ж, ген. мн. лончарица 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

лончiiрница, -е ж, ген. мн. лончарница 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

л6нче, -ета с 14.1.3. 
лончина, -е Ж, ген. мн. лончина 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

л6нчиll, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћii 

3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лопата, -ё ж, ген. мн. лопата 14.1.2.1.Ь. 

лопатичiiр, -а М, инстр. -ем и -ом, мн. лопа

тичари, лопатичара 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лопатичаст, -а, -о, одр. лопатичастй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
лопатичица, -е Ж, ген. мн. лопатичйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 



лопатичнй 

лопатичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

лопов, -ова м, мн. лопови, лопова 14.1.1.С. 

лоповлук, -а м, мн. лоповлуци, лоповлука, 

лоповлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
л6повскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
лоповски, прил. 14.6. 
лоповчина, -е Ж, ген. мн. -чйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лоповчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. -чићи, 

-чйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
лопоч, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. лопочи, 

лопоча, бот. 14.1.1.Ь.С. 

лопта, -е Ж, ген. мн. лопта и лоптй 14.1.2.1.Ь. 

лоптач, -ача м, вок. лоптачу, ннстр. -ачем (не 

-ом), мн. лоптачи, лоптача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
лоптачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
лопудскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
лопух, -а м, мн. лопуси, лопуха, лопусима 

и лопух, -уха м, мн. лопуси, лопуха, лопусима, 

бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
лорд, -а м, мн. лордови, лордова 14.1.1.С. 

лОс, -а м, мн. лОсови, лОсова, зоол. 14.1.1.С. 

Лос Анђелес (не Лос Анђелос, енгл. Los An-
ge1es), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Лос Анђелос не него Лос Анђелес (в.) 
Лос (пољ. Los), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.е.; 14.1.1. 
лосион, -она м, мн. лоси они, лосиона 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

лОсос, -а м, мн. лОсоси, лОсОса, зоол. 14.1.1.с. 

Лотарингија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Лотаринжанин, -а М, мн. Лотаринжани, Ло

таринжана 1.2.1.1.d.; 11.1.2.е.; 14.1.1.С. 
ЛотариНЖiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; l1.1.2.е.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
лото, лОта (не лото, лотоа) м, дат. лоту, ин

стр. лотом 14.1.1. 
лотра (не лојтра), -е Ж, ген. мн. -трй и -тра 

14.1.2.1.Ь. 

лоliика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -йка, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
лоцирати, лоцирам, 3. л. мн. лоцирају, прил. 

сад. лоцирајући 14.5.1.1.(3). 

лудак 

лош, -а, -е, одр. лошй, -а, -е, ген. мн. -йх, 

комп. лошијй, најлошијй и горй, најгорй 4.2.а.; 

14.3.3. 
лоше, прнл. 14.6. 
Лошињац, -њца м, ннстр. -ињцем (не -ом), мн. 

Лошињци, Лошйњiiца, Лошињцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

Лошињанин, -а м, мн. Лошињани, Лошиња

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Лошйњка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ЛП (об. LP), сКр. лонгплеј 13.3.2. 
лед (об. LSD) , СКр. нем. Lyserg-Siiure-

-Diiithy1amid, ЛСД-а м 13.3.2.а. 
лубања = лобања (в.) 
лубiiрда = лумбарда (в.) 
лубеница, -е ж, ген. мн. лубенйца 14.1.2.1.Ь. 

лубеничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. лубеничари, лубеничара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
лубеничiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 3.1.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
лубеничнца, -е ж, ген. мн. лубеничйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лубеничйште, -а с, ген. мн. лубеничйшта 

3.1.2.; 14.1.3. 
лубеничнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
лубењача, -е ж, ген. мн. лубењача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лубриканс, -а м, мн. лубриканси, лубрикан

са 14.1.1.С. 

луг·, -а м, мн. лугови, лугова и лугови, лу

гова, (шума) 14.1.1.С. 

лугZ, луга м, мн. лугови, лугова, (пепео) 

14.1.1.c. 
лугiiр, -ара м, ВОК. лугаре и лугару, инстр. 

-аром и -арем, мн. лугари, лугара, (шумар) 

14.1.1.а. 

лугарство, -а с 14.1.3. 
лугарев = лугаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
лугшија не него лукшија (в.) 

луд, луда, лудо, одр. лудй, -а, -о, ген. мн. -йх 

комп. луђй, најлуђй 4.2.а.; 14.3.3. 
лудiiк = луђiiк, -ака м, мн. -аци, -ака, -ац и

ма 14.1.1. 
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лудакиња 

лудакиња = луl)акиња, -ё ж, ген. мн. -йња 
14.1.2.1. 

лудiчкй = луl)iчкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 
14.3. 

лудача, -ё ж, ген. мн. лудача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
лудачииа, -ё ж, ген. мн. лудачина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лудачити се, лудачим се, прнп. сад. лудачёћи 

се 14.5.1.1.(4). 
лудiчки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Лудвиг ван Бетовеи (нем. Ludwig van Ве

ethoven), Лудвига ван Бетовена м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.а. 

лудети ек. уп. ијек. лудјети 

лудизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
лудило, -а с, ген. мн. лудила 14.1.3. 
лудирати (се), лудирам (се), 3. п. мн. луднра-

ју (се), прип. сад. луднрајући (се) 14.5.1.1.(3). 
лудист(а), -ё М, мн. лудисти, лудиста, луди

стима 14.1.1.е. 

лудистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

лудйт, -нта м, мн. луднти, луднта 14.1.1.с. 

лудити се (ек. И ијек.), лудим се, прип. сад. 

лудёћи се 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
лудичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
лудјети ијек. (ек. лудети), -дим 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.5.1.1.(4). 
лудница, -ё ж, вок. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

лудиичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

лудовати, лудујём, прип. сад. лудујући 

14.5.1.1.(2). 
лудоглав, -а, -о, одр. лудоглави, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
лудорија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, МН. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лудост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
луl)iк = лудiк (В.) 

луl)акиња = лудакиња (В.) 

луl)iчкй = лудiчкй (В.) 
луес, -а м, мн. луеси, луёса 14.1.1.с. 
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лукавство 

луетичан, -ч на, -ч но, одр. луетични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
луетичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. луетичари, луетичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
луетичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1\.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
лужити, лужим, прип. сад. лужёћи и лужи

ти, -им 14.5.1.1.(4). 
Лужица, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Лужичанин, -а м, мн. Лужичани, Лужичана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Лужичiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-Ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1\.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ЛУжичкй СРби, Лужичких Срба м мн. 

1.2.1.1.d.; 1.2.2.1.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
лужичкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 

4.2.а. 

лужје, -а с зб. 14.1.3. 
лУжнйк, -нка м, мн. лужннци, лужннка, лу

жннцима и лужнйк, -а м, мн. лужници, лужни

ка, лужницима, бот. 1\.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лУжњiк, -ака м, мн. лужњаци, лужњака, 

лужњацима и лужњiк, -а м, мн. лужњаци, лу

жњака, лужњацима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Лујев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Лујин, -а, -о, ген. мн. -их (према Лујо, -ё) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Лујо, -ё м, дат. Луји, ак. Лују, вок. Лујо, инстр. 

Лујом И Лујо, -а м, дат. Лују, ак. Луја, вок. Лујо, 

инстр. Лујом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Лујов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Лујо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
лук, -а м, мн. лукови, лукова 14.1.1.с. 

лук, -а М, мн. лукови, лукова, бот. 14.1.1.с. 

Лука, -ё М, дат. -ки (али: Јеванђеље по Луци), 

(Клајн 2009: "Вуков облик 'Јеванђеље по Луци' 
данас је застарело") 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.1.а. 

лукава ц, -авца м, вок. -авче (не -цу), инстр. 

-авцем (не -ом), мн. лукавци, лукаваца, лукав

цима 6.2.1.; 1\.I.1.a.(I); 14.1.1.Ь.с. 
лукави ти, лукави м, прип. сад. лукавёћи 

14.5.1.1.(4). 
лукаво и лукаво, прип. 14.6. 
лукавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
лукавство, -а с, мн. -ства, -става 6.2.2.а.; 

14.1.3. 



Луки н 

Луки н, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
луковача, -ё ж, ген. мн. луковача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

лукративност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
луксуз (не луксус), -а М, МН. луксузи, лук

суза 14.1.1.с. 

луксузан, -зна, -зно, одр. луксузни, -а, -6, 
ген. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

луксузност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
луксус не него луксуз (В.) 

лукшија (не лугшија), -ё ж, дат. -ији, иистр. 

-иј6м, мн. -ије, лукшија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лула и лула, -ё ж, ген. МИ. лула 14.1.2.1.Ь. 

лулаш, -аша М, ВОК. лулашу, иистр. -ашем (не 

-ом), МИ. лулаши, лулаша 14.1.1.а.Ь. 

лулiiћ, -ића М, инстр. -ићем (не -ом), геи. МИ. 

-ићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лумбарда = лубарда, -ё ж, ген. мн. -да и -ди 

14.1.2.1.Ь. 

лумпенпролетаријат, -ата М, мн. лумпен

пролетеријати, лумпенпролетаријата 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

луна-парк, луна-парка М, МИ. луна-шiркови, 

луна-шiрк6ва 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

лунанаут не него лунаут (В.) 

лунаријум, -а М, иистр. лунаријумом, мн. лу

наријуми, лунаријума (и лунариј, -ија М, иистр. 

лунаријем, мн. лунарији, лунарија) 14.1.1. 
лунатик, -а М, ВОК. -тиче, мн. луюiтици, 

лушiтика, луюiтицима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

лунаут (не лунанаут), -а М, МИ. луюiути, лу

наута 14.1.1.с. 

лупарати, -ам 14.5.1.1.(3). 
лупати, лупам, 3. л. мн. лупају, прил. сад. лу

пајући 14.5.1.1.(3). 
лупеж, -а М, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. лупежи, 

лупёжа 14.1.1.а.Ь. 

лупежић, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

лупежићи, лупежићii 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
лупешки, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
лупештво, -а с, мн. лупештва, лупештава 

6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 

лупештина, -ё ж, ген. мн. лупештина 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

лупешчиh, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. лупешчићи, лупешчићii 3.2.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а.с. 

лупiiнг, -а М, мн. лупинзи, лупинга, лупин

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лупити, -им 14.5.1.1.(4). 
лустер, -а М, иистр. -ом, МИ. лустери, лустё

ра 14.1.1.с. 

лутак, -тка М, мн. луци, лутака, луцима 

6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
луталац (не лутаоц), -аоца М, ВОК. -аоче, ин

стр. -аоцем (не -ом), МИ. лутаоци, луталаца, лу

таоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
луталаЧКii, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
лутаоц не него луталац (В.) 

лутати, лутам, 3. л. МИ. лутају, прил. сад. лу
тајући 14.5.1.1.(3). 

лутеранац, -анца М, ВОК. лутеранче, ин

стр. -анцем (не -ом), МИ. лутеранци, лутера

наца, лутеранцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

лутеранка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -ки 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

лУтецијум, -а М, инстр. лутёцијумом, мн. лу

тёцијуми, лутёцијума (и лУтецйј, -ија М, иистр. 

лутёцијем, мн. лутёцији, лутёција) 14.1.1. 
лутка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. лутака 

6.2.2.Ь.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

луткар, -ара М, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

МИ. луткари, луткара и луткар, -ара М, ВОК. лут

кару и луткаре, иистр. -аром и -арем, МИ. лутка

ри, луткара 14.1.1.а. 

луткарство и лутюiрство, -а с 14.1.3. 
луткин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
лУтки ца, -ё ж, ВОК. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

лУтрија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј6м, мн. -ије, 

лутрија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
лУтријскй, -а, -6, геи. МИ. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
луфтер, -а М, ВОК. -у, иистр. -ом, мн. луфтери, 

луфтёра 14.l.1.a. 
луфтигуз, -а М, МИ. луфтигузи, луфтигуза 

14.1.1.с. 

545 



луфтирати 

луфтирати, луфтйрам, 3. л. мн. луфтирају, 
прил. сад. луфтирајући 14.5.1.1.(3). 

луцёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

бот. 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
луЦiЩаи и луЦiЩаи, -дна, -дно, одр. луцйднй 

И луцйднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
луцидиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Луција, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ија, инстр. -ијом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Луцијин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

5.1.5. 
Луцифер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом 1.2.1.1.a.f.; 

14.1.1.а.Ь. 

луч, луча м, инстр. -ем (не -ом), мн. лучеви, 

лучёва 14.1.1.Ь.с. и луч, -и ж, инстр. И ЛОК. лучи, 

мн. лучи, лучй 14.1.2.2. 
луча, -ё ж, ген. мн. луча 14.1.2.1.Ь. 

Лучiио (не Лућано, Лучијано, итал. Lucija
по), -а м 1.2.1.1.а. 

лучац, -чца м, инстр. лучцем (не -ом), мн. 

лучци, лучаца, лучцима и лучац, -чца м, ин

стр. лучцем (не -ом), мн. лучци, лУчаца, лучци

ма, (дем. од лук) 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
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лучоиоша 

лучац, -чца м, инстр. лучцем (не -ом), мн. 

лучци, лУчiiца, лучцима, (предмет лучног об

лика) 6.2.1.; 3.1.2.; 14.1.1.Ь.с. 
луче, -ета с, (дем. и ХИПОК. од лУтка) 14.1.3. 
Лучија (не Лућија, итал. Lucija), -ё ж, 

1.2.1.1.а. 

лучииа, -ё ж, ген. мн. лучйна, (аугм. од лук) 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ЛучиицiИ, -ана м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
лучити, -йм и лучити, лУчйм, прил. сад. 

лучёћи 14.5.1.1.(4). 
лучић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. лучићи, 

лучйћii, (дем. од лук) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
лучица, -ё ж, ген. мн. лучйца, (дем. од лука) 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
лучкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према лука) 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
лучий, -а, -о, ген. мн. -йх, (према лук) 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
лучий, -а, -о, ген. мн. -йх, (према лук) 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
лучњiк, -а м, мн. лучњiiци, лучњiiкii, луч

њiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
лучоноша, -ё м, мн. лучоноше, лучоноша 

14.1.1.а. 



љ - четрнаесто слово азбуке, означава па

латални сонант који, осим у примерима где 

му је по етимологији место (љубав, љуви, йри

јашељ), настаје јотовањем од л (ваљи, gебљи); 

у једначењу по месту творбе у сложеницама, 

кад се нађе на почетку другог дела, не утиче 

на промену првог сугласника: сљубиши, изљу

биши (В. Преглед правила т. 8.2.2.1.а.), као и у 

простим речима у ијекавском изговору када 

је настало јотовањем с јатом: сљевећи, сљеме 

(т. 8.2.2.1.Ь.). 

љага, -ё ж, дат. љази и љаги, ген. мн. љага 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Љlijиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
љама не него лама (В.) 

љано и љ8но, -а м, мн. љfuюси и љаноси, ља

носа и љаноса, (простране травнате равнице у 

Јужној Америци) 14.1.1.С. 

Љicковец, Љасковца м, буг. (В. СТЈП 2: 
312-336) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 

љасковечкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ља

сковец) 4.2.а.; 14.3. 
Љirиф (алб. Latif), -а м, вок. Љатифе 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

љеб не него хљеб (В.) 

љевак ијек. (ек. левiiк), -ака м, вок. љёваче (ек. 

лёваче), мн. љеваци, љевака, љевацима (ек. ле

ваци, левака, левацима) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

љевака ијек. (ек. левака), -ё ж, дат. -ци, ген. 

мн. љёвака (ек. лёвака) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

љ 

љевакиња ијек. (ек. левакиња), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љеваница ијек. (ек. леваница), -ё ж, ген. мн. 

љеванйца (ек. леванйца) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љеваоничкй и љеваоничкй ијек. (ек. левао

ничкii и леваоничкй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

љевйр = ливац (В.) 

љевара, љевiiрница, љеваоница = ливни
ца (В.) 

љевiiрскй ијек. (ек. левiiрскii), -а, -о, ген. мн. 

-йх, (према љевйр) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љевiiчкй ијек. (ек. левiiчкй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
љевен = ливен (В.) 
љевица ијек. (ек. левица), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. љёвйца, (ек. лёвйца) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љевичiiр ијек. (ек. левичiiр), -а м, вок. -е и 

-у, инстр. -ом И -ем, мн. -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.2.; 
14.1.1.а.Ь. 

љевичiiрка ијек. (ек. левичiiрка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.2.; 
11.3.2.g.; 14.l.2.1.Ь. 

љевичiiрскй ијек. (ек. левичiiрскй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
љевичiiрство ијек. (ек. левичiiрство), -а С, 

мн. љевичарства, љевичарстава (ек. леви чар

ства, левичарстава) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 11.1.2.; 
14.1.3. 

љевкаст ијек. (ек. левкаст), -а, -о, одр. љёв

кастй (ек. лёвкастй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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љеворук 

љеворук ијек. (ек. леворук), -а, -о, одр. ље

ворукй (ек. леворукй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

љеворукост ијек. (ек. леворукост), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1; 
12.1.3.; 14.1.2.2. 

љевчаст ијек. (ек. левчаст), -а, -о, одр. љёвча

стй (ек. лёвчастй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 

љевчиli ијек. (ек. левчиli), -а м, инстр. -ем (не 

-ом) мн. љевчићи, љевчйћа (ек. левчићи, левчй

ћа), (дем. од левак) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 11.1.2.; 
14.1.1. 

љекар ијек. (ек. лекар), -ара м, вок. љёкаре 

и љёкару (ек. лёкаре и лёкару), инстр. -аром и 

-арем, мн. љекари, љекара (ек. лекари, лекара) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
љеюiрев = љекаров ијек. (ек. лекарев = ле

каров), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

љекарија ијек. (ек. лекарија), -ё ж, дат. -ији, 

ннстр. -ијом, мн. -ије, -йја 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

љекарка ијек. (ек. лекарка), -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

љекарСКii ијек. (ек. лекарскii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љекарство ијек. (ек. лекарство), -а С, мн. ље

карства,љекарстава(ек.лекарства,лекарстава) 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
љекаруша ијек. (ек. лекаруша), -ё ж, ген. мн. 

љеюiруша (ек. леюiруша), (књига о лековима) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љековит ијек. (ек. лековит), -а, -о, одр. ље

ковитй (ек. лековитй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

љековитост ијек. (ек. лековитост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Љељо, -а м, дат. Љељу, ак. Љеља, вок. Љёљо, 

инстр. Љељом и Љељо, -ё м, дат. Љељи, ак. Ље

љу, вок. Љёљо, инстр. Љељом 14.1.1.g. 
љенгуза ијек. (ек. леигуза), -ё ж, ген. мн. љён

гуза (ек. лёнгуза) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љенгузан ијек. (ек. ленгузан), -ана м, вок. 

љёнгузане (ек. лёнгузане), мн. љенгузани, љен-
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љепљив 

гузана (ек. ленгузани, ленгузана) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

љенив ијек. (ек. лењив), -а, -о, одр. љени

вй (ек. лењивй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2; 
4.2.а.; 14.3. 

љенивац ијек. (ек. лењивац), -йвца м, вок. 

-йвче, инстр. -йвцем (не -ом), мн. љенйвци, ље

ниваца, (ек. лењйвци, лењиваца) 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

љенивица ијек. (ек. лењивица), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љенивичин ијек. (ек. лењивичин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
љенствовати ијек. (ек. лењствовати), -ујём, 

прип. сад. љёнствујући (ек. лёњствујући) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

љенчарити ијек. (ек. леичарити), -йм, прип. 

сад. љенчарећи (ек. ленчарећи) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

љенчуга ијек. (ек. ленчуга), -е ж, дат. -ги (не 

-зи), ген. мн. љёнчуга (ек. лёнчуга) 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

-љење, у именицама насталим од приде

ва трпног правилни су само облици са -љење: 

обољење, одU)ељење, освU)етљење, пресеље

ње, паљење, труљење, итд., не: оболење, оде

лење, освU)етлење, преселење, палење, ТРУ

лење. 

Љепава, -е ж 2.1.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
љепак не него лијепак (В.) 

љепак р. = лијепак, -пка м, (ПМС: "љейак, 
не него лијепак") 2.1.2.; 14.1.1. 

љепёнка ијек. (ек. лепёнка), -ё ж, дат. -ци, ген. 

мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
љепiiво ијек. (ек. лепiiво), -а с, ген. мн. -йва 

2.2.2.; 2.1.2.; 14.1.3.d. 
љепилац (не љепиоц) ијек. (ек. лепилац (не 

лепиоц», -иоца м, вок. -иоче, инстр. -иоцем (не 

-ом), мн. љепиоци, љепилаца (ек. лепиоци, ле

пилаца) 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
љепило ијек. (ек. лепило), -а с, мн. љепи

ла, љепйла (ек. лепила, лепйла) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

љепиоц не него љепилац (В.) 

љепљив ијек. (ек. лепљив), -а, -о, одр. ље

пљивй (ек. лепљивй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 



љепљивост 

љепљивост ијек. (ек. лепљивост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

љепојка ијек. (ек. лепојка), -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

љепојкии = љепојчии ијек. (ек. лепојкии = 
лепојчии), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
11.1.2.; 14.3. 

љепојчин = љепојкин (в.) 
љепојчица ијек. (ек. лепој чи ца), -ё ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

љеполик ијек. (ек. леполик), -а, -о, одр. ље

полики (ек. леполики), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 

љепОликост ијек. (ек. леполикост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

љепоок ијек. (ек. лепоок), -а, -о, одр. љеп60-

ки (ек. леп60ки), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 12.1.; 14.3. 

љепорек и љепорјек ијек. (ек. лепорек), -а, 

-о, одр. љепорU)еки (ек. лепореки), -а, -о, ген. мн. 

-их, (ПМС: "љепорјечив и (ређе) љепорек (и 

љепорјек)") 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
љепорјечив ијек. (ек. лепоречив), -а, -о, одр. 

љепорјечиви (ек. лепоречиви), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 11.1.2.; 12.1.; 14.3. 
љепорјечивост ијек. (ек. лепоречивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.; 14.1.2.2. 

љепорјечица ијек. (ек. лепоречица), -ё ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (жена која лепо го

вори) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Љi!посава и ЉепОсава ијек. (ек. Лi!посава 

и ЛепОСава), -ё ж 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 
14.1.2.1. 

љепОта ијек. (ек. лепота), -ё ж, ген. мн. љепота 

(ек. лепота) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љепотан ијек. (ек. лепотан), -ана м, вок. љёпо

тане (ек. лёпотане), мн. љепотани, љепотана, (ек. 

лепотани, лепотана) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.с. 
љепотанка ијек. (ек. лепотанка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

љесковац 

љепотанов ијек. (ек. лепотанов), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љепотанство ијек. (ек. лепотанство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љепотitнчиli ијек. (ек. лепотанчиli), -а м, вок. 

-у, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -иМ 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 

љепОтица ијек. (ек. лепотица), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љепотичин ијек. (ек. лепотичин), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
љi!пушан ијек. (ек. лi!пушан), -ш на, -шно, 

одр. љёпушни (ек. лёпушни),-а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
љепушица ијек. (ек. љепушица), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љепушкаст ијек. (ек. лепушкаст), -а, -о, одр. 

љепушкасти (ек. лепушкасти), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љепшати ијек. (ек. лепшати), -ам, прип. 

сад. љепшајући (ек. лепшајући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 
Љерка уоб. = Лйјерка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци) ијек. (П 60: "боље Лијерка") 2.1.2.; 2.1.6.; 
1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

Љеркин = Лйјеркин, -а, -о, ген. мн. -их ијек. 
2.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

Љермонтов, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
Љермонтовљев (не Љермонтовов или 

Љермонтов: Љермонтовљева улица, не Љер

монтова улица) -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Љермонтовов и Љермонтов не него Љер

монтовљев (в.) 

љёса ијек. (ек. лi!са), -ё ж, ген. мн. љеса (ек. ле

са) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љёскав ијек. (ек. лi!скав), -а, -о, одр. љёска

ви (ек. лёскави), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

љескати се ијек. (ек. лескати се), -ам се, прип. 

сад. љёскајући се (ек. лёскајући се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

љесков (ек. лес ков), -а, -о, ген. мн. -их, (пре

ма лијеска) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љесковац ијек. (ек. лесковац), -овца м, ин

стр. -овцем (не -ом), мн. љесковци, љесковаца 

(ек. лесковци, лесковаца), (лесков штап) 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
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љесковача 

љесковача ијек. (ек. лесковача), -е Ж, ген. мн. 

љесковача (ек. лесковача), (лескова шиба) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1. 

љестве ијек. (ек. лестве), љёстава (ек. лёста

ва) Ж, мн. 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
љествица ијек. (ек. лествица), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љествице ијек. (ек. лествице), љёствйца (ек. 

лёствйца) ж мн., (дем. од лестве) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

љествичаст ијек. (ек. лествичаст), -а, -о, одр. 

љёствичастй (ек. лёствичастй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љествичий ијек. (ек. лествичнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љети ијек. (ек. лети), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
љетина ијек. (ек. лети на), -е ж, ген. мн. љётй

на (ек. лётйна) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љетнй = љетњй (В.) 

љетииковац ијек. (ек. летниковац), -овца 

м, инстр. -овцем (не -ом), мн. љётниковци, љёт

никовiiцii (ек. лётниковци, лёТНИКОВiiцii) 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

љетњй ијек. (ек. летњй) = љетнй ијек. (ек. лет
нй) -а, -е, ген. мн. -йх, (ПМС: ,,лешњи (ек.); љеш

ни обичније него љешњи (ијек.)") 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

љето ијек. (ек. лето), -а с, ген. мн. љёта (ек. ле

та) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љетовалац (не љетоваоц) ијек. (ек. летова

лац (не летоваоц», -аоца м, вок. -аоче, инстр. 

-аоцем (не -ом), мн. љетоваоци, љетовалаца 

(ек. летоваоци, летовалiiцii) 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 
14.1.1. 

љетовалйшнй и љетовалйшнй ијек. (ек. ле

товалйшнй и летовалйшнй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љетовалйште и љетовалйште ијек. (ек. ле

товалйште и летовалйште), -а с, мн. -йштii, 

-йшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љетоваоц не него љетовалац (В.) 

љетовати ијек. (ек. летовати), -ујём, прип. 

сад. љётујући (ек. лётујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

љетопйс ијек. (ек. летопйс), -а м, ген. мн. љё

топйса (ек. лётопйса) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
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љи..авiiст 

љетописац ијек. (ек. летописац), -сца м, вок. 

љётопйшче (ек. лётопйшче), инстр. љетописцем 

(ек. летописцем) (не -ом), мн. љетописци, љето

пйсаца (ек. летописци, летопйсацii) 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 8.2.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1 .. 

љетопйснй ијек. (ек. летопйснй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
љетбс ијек. (ек. летiiс), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
љетошњй ијек. (ек. летошњй), -а, -е, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
љечилйшнй ијек. (ек. лечилйшнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 10.1.1.; 14.3. 
љечилйште ијек. (ек. лечилйште), -а с, ген. 

мн. -йшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
љеш не него леш (В.) 

Љешiнскi нахија, Љешiiнске юiхијё Ж 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
љешiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
љешина не него лешина (В.) 

љешинiр не него лешинiр (В.) 

љешкарити не него лешкарити (В.) 

љешнйк ијек. (ек. лешнйк), -а, (ПМС: "не ље-

шњик") м, мн. љёшнйци, љёшнйка, љёшнйцима 

(ек. лёшнйци, лёшнйка, лёшнйцима), (П 60 и 
"љешника") = љешњiiк ијек., -а М, МН. љёшња

ци, љёшњака, љёшњiiцима, (П 60 и "љешњака") 
2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Љешница, -ё ж, ијек. 2.1.2.; 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

Љешничанин, -а м, мн. Љёшничiiни, Љё

шничiiна 2.1.2.; 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 14.1.1. 
Љешничiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 2.1.2.; 1.2.1.1.d.; 11.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
љешничиli ијек. (ек. лешничиli), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), ген. мн. љешничйћа (ек. лешничй

ћii), (дем. од лешнйк) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 11.1.2.; 
14.1.1. 
љешњiк = љешнйк (В.) 

љешњйков ијек. (ек. лешнйков), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Љиг, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
љи..авац, -вца м, вок. љигавче, инстр. љига

вцем (не -ом), мн. љигiiвци, љигав аца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

љи..авiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



љиљак 

љиљак, љиљка м, мн. љиљци, љйљака, љиљ

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ЉИљана, -ё ж, ВОК. Љиљана 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

љишкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Љиг) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Љуба, -бё м, ВОК. Љубо, ннстр. Љубом и Љу

бо, -а м, дат. Љубу, ак. Љуба, ВОК. Љубо, инстр. 

Љубом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g .. 
љуба, -ё ж, ген. мн. љуба 14.1.2.1.Ь. 

Љуба = Љубо, -ё м, дат. Љуби, ак. Љубу, 

ВОК. Љубо, ннстр. Љубом и Љубо, -а м, дат. Љу

бу, ак. Љуба, ВОК. Љубо, инстр. Љубом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
љубав, -и ж, инстр. љубављу и љубави 

14.1.2.2. 
љубiiвнiiк, -а м, ВОК. љубавниче, мн. љубав

ници, љубавника, љубавницима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
љубiвница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

љубiвничин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

љубiвнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

љубазан и љубазан (не љубежљив), -зна, 

-зно, одр. љубазни и љубазни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
љубазност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
љубак, -пка, -пко, одр. љупки, -а, -о, ген. 

мн. -их, (П 60: ,,љубак, љупка и љупка") 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

љубакати (се), -ам (се), прип. сад. љубакају-

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
љубежљив не него љубазан и љубазан (В.) 

љубезан заст. = љубазан (В.) 

Љубија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
љубiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
љубимац, -мца м, ВОК. љубимче, инстр. 

љубимцем (не -ом), мн. љубимци, љубимаца, 

љуБИмцима6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

љубимица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

Љубо 

љубимичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према љу

бимица) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
љубимче, -ета с, зб. љубимчад, -и, (дем. од 

љубимац) 3.1.3.; 14.1.3.с. 
љубимчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према љуби

мац) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
Љубин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Љуба, -ё 

ж и Љуба = Љубо, -ё м) 4.2.а.; 14.3. 
Љубинка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 11.3.2.с.; 

14.1.2.1. 
Љубiiнкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
љубитељ, -а м, ген. мн. љубитёља 14.1.1. 
љубитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
љубитељскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
љуБИТёЉСТВО, -а с, мн. љубитёљства, љуби

тёљстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
ЉубиЬ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ЉубiiЬ, Љубића м, инстр. Љубићем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
љубiiЬкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

10.3.; 14.3. 
Љубица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом 14.1.2.1.а. 

љубичаст, -а, -о, одр. љубичасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
љубичасто и љубичасто, прип. 14.6. 
Љуби чин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Љуби

ца) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
љубичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -чица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Љубљана, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Љубљани ца, -ё ж, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
љубљаничкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Љу

бљаница) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Љубљаичанин, -а м, мн. Љубљанчани, Љу

бљанчана, (према Љубљана) 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 
14.1.1.с. 

Љубљаичiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
љубљеНiiК, -а м, ВОК. љубљениче, мн. љубље

ници, љубљеника, љубљеницима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
љубљеница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

Љубо = Љуба (В.) 
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Љубов 

Љубов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Љубо и 

Љуба М) 4.2.а.; 14.3. 
љубовати, -у јем, прил. сад. љубујући 

14.5.1.1.(2). 
Љубовиђа, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
љубомора, -е Ж, ген. мн. љуб6мора 14.1.2.1.Ь. 

љубоморио, прил. 14.6. 
љубоморност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
љубопiпљивац, -йвца м, ВОК. љубопитљив

че, инстр. љубопитљйвцем (не -ом), мн. љубо

питљйвци, љубопитљиваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 

14.1.1.а.Ь. 

љубопiпљивица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

љубопiпљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Љубушiк, -ака м, мн. Љубушаци, Љубу

шака, Љубушацима, (становник Љубушкога) 

1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Љубушкй, -ога м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Људевит, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
људина, -е Ж, ген. мн. људйна 14.1.2.1.Ь. 

људождер, -а м, мн. људ6ждери, људ6ждё-

ра 14.1.1.с. 

људождерство, -а с 14.1.3. 
људСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
људскост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
људство, -а с 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
љуљiшка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. љуљашкй и 

р. љуљашака, (ПМС: "обичније него љуљачка") 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
љуљiшчица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, 

(дем. од љуљiшка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
љуљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. љуљкй И 

љуљака, (колевка) 11.3.2.Ь.; 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
љуљкати (се), -Ам (се), прнn. сад. љуљкајуliи 

(се) 14.5.1.1.(3). 
љупина = лупина, -е Ж, ген. мн. љупйна и 

лупйна, (љуска) 14.1.2.1.Ь. 

љупко, прил. 14.6. 
љупкост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Љупча, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Љусја, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
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љуliење 

љуска, -е Ж, дат. љусци, ген. мн. љусака и 

љускй, боље него љуспа, -е Ж, ген. мн. љуспй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
љускавац, -авца м, ВОК. љускавче, инстр. 

љускавцем (не -ом), мн. љускавци, љускаваца, 

зоол. 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
љускаш, -а м, мн. љускаши, љускаша и љу

скiш, -аша м, мн. љускаши, љускаша, зоол. 

14.1.1.с. 

љускица = љушчица и р. љуштица, -е Ж, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
љускокрилац, -йлца м, ВОК. љуск6крйл

че, инстр. љуск6крйлцем (не -ом), мн. љуск6-

крйлци, љуск6крилаца, зооn. 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 

14.1.1.а.Ь. 

љуспа боље љуска (В.) 

љут, љута, љуто, одр. љутй, -а, -о, -йх, комп. 

љућй, најљућй 3.2.2.; 4.2.а.; 14.3.; 14.3.3. 
љУтАк, -ака м, мн. љутаци, љутака, љутаци

ма, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
љУтац, љуца м, инстр. љуцем (не -ом), мн. 

љуци, љутаца и љутац, љуца м, инстр. љуцем 

(не -ом), мн. љуци, љутаца, (тврд камен) 6.2.1.; 
1О.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 

љУтача, -е ж, ген. мн. љутача, бот. 14.1.2.1.Ь. 

љутина, -е Ж, ген. мн. љутина 14.1.2.1.Ь. 

љутити (се), љутйм (се), прил. сад. љутећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
љУтитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ЉУтiili, -ића м, инстр. љутићем (не -ом), мн. 

љутићи, љутића = љУтйч, -ича м, инстр. љу

тичем (не -ом), мн. љутичи, љутича, бот. 3.2.3.; 
3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 

љУти ца, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. љу

тйца, (зоол. отровна змија) 14.1.2.1.а.Ь. 

љУтiiч = ЉУтiili (В.) 
љУтичевина, -е ж, ген. мн. љутичевйна, бот. 

14.1.2.1.Ь. 

љУткаст, -а, -о, одр. љуткастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
љУтн ути (се), -ем (се) 14.5.1.1.(1). 
љУто, прип., комп. љућё, најљућё 3.2.2.; 14.6. 
љутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
љуliење, -а с, мн. љућења, љућења 14.1.3. 



љушкати (се) 

љушкати (се), -ам (се), прип. сад. љушкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
љушиути (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
љуштёње, -а с, мн. љуштёња, љуштёња = љу

шliёње, -а с, мн. љушћёња, љушћёња 14.1.3. 
љуштилица, -ё ж, ИнсТр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

љуштити (се), љуштйм (се), прип. сад. љу

штёћи (се) 14.5.1.1.(4). 

љушчица 

љуштица = љускица (в.) 
љуштура, -ё ж, ген. мн. љуштура 14.1.2.1.Ь. 

љуштураст, -а, -о, одр. љуштурастй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

љуштурица, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. -йца, 

(дем. од љуштура) 14.1.2.1.Ь. 

љушliёње = љуштёње (в.) 
љушчица = љускица (в.) 
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м - петнаесто слово азбуке; означава двоу

снени сонант, осим у речима где му је по ети

мологији место, изговара се и пише у изведе

ницама у којима је настао од сонанта н испред 

билабијала као резултат једначења по месту 

творбе: сйiанбени > сйiамбени, йрехранбени 
> йрехрамбени, зеленбаћ > зелембаћ (В. Пре
глед правила т. 8.2.2.3.); као и остали сонанти 
не утиче на промену по звучности. 

М, сКр. мушки род; сКр. метар према међуна

родној конвенцији, лат. m 13.1.1. 
Мавар, Мавра (не Мавара) м, инстр. Мавром, 

мн. Мiiври (не Мавари), Мавара 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

магазаuија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
магазаuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
магазйн = магацйн (В.) 

магазitнёр = магационер (В.) 

магарац, -арца м, ВОК. магарче, инстр. ма

гарцем (не -ом), мн. магарци, магараца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

Marapeliii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
магарица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

магаричин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
магаричина, -е Ж, ген. мн. магаричина, (аугм. 

од магарица) 14.1.2.1.а. 

магiрчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
магарчина, -е ж (м), ген. мн. мапiрчина, (аугм. 

од магарац) 14.1.2.1.а. 

магiрчити, -им, прил. сад. магарчећи 

14.5.1.1.(4). 

м 

магарчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. магарчићii 3.1.3.; 14.1.1.С. 
магацин, -ина м, мн. магацини, магацина 

(складиште) = магазин, -ина м (складиште; ча

сопис), мн. магазини, магазина, (Клајн 2009: 
"само маiазин у значењу листа (али је непо

требно поред израза часойис, ревија, журнал)") 

14ЈЈ.С. 

магацннёр (не магационёр), -ера м, ВОК. ма

гацинеру, инстр. магацинером, мн. магацинери, 

магацинера = магазitнёр, -ера м, вок. магази

неру, инстр. магазинером, мн. магазинери, ма

газинера, (Клајн 2009: ,,маiационер уобичајено 
али неправилно") 14.1.1. 

магационёр не него магацннёр (В.) 

Магбет (не Мiкбет, Мекбет), -а м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

Магдалена, -е ж, ВОК. Магдалена и Магда

лено IЈ.2Ј.а.; 14Ј.2Ј. 

магија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. маги

је, магија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
магијски, -а, -о, -их 4.2.а.; 14.3. 
магitстёријум, -а м, инстр. магистеријумом, 

мн. магистеријуми, магистеријума (и магистё

рйј, -ија м, инстр. магистеријем, мн. магистери

ји, магистерија) 5Ј.5.; 14ЈЈ. 

магitстрiiтски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
магистрирати, магистрирам, 3. л. мн. маги

стрирају, прил. сад. магистрирајући 14.5ЈЈ.(3). 

магичан, -чна, -чно, одр. магични, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
магичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, магичара 3Ј.3.; 14ЈЈ. 
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магичарев 

магичарев и магичаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
магичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Маглај, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
Маглајац, -ајца м, инстр. Маглајцем, мн. Ма

глајци, Маглајаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Маглајка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
маглајскй, -а, -6, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Маглић, -ића м, инстр. Маглићем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 3.2.3.; 14.1.1.; Маглйћ-планина, Ма
глйћ-планинё ж 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 

маглићки, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 1О.3.а.; 
14.3. 

магличаст, -а, -о, одр. магличастй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

магличица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
магловитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
магнезија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6М 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
магнезијум, -а м, инстр. магнёзијумом (и 

магнезиј, -а м, инстр. магнёзијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
магнезијум-оксид, магнёзијум-оксида, хем. 

5.1.5.; 12.2.; 14.1.1. 
магнезијумов (и магнезијев), -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
магнетизовати (се) = магнетисати (се) 

(В.) 

магнетисати (се), -ишём (се), прил. сад. 

магнетишући (се) 14.5.1.1.(2) = магнетизова

ти (се), -ујём (се), прил. сад. магнетизујући (се) 

14.5.1.1.(2) (и магнетизирати (се), магнетизй
рам (се), 3. л. мн. магнетизирају (се), прил. сад. 
магнетизирајУћи (се) 14.5.1.1.(3». 

магнетичан = магнетски (В.) 
магнетичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
магнетОфон, -она м, мн. магнетофон и, маг

нетофона и магнетофон, -а м, мн. магнетоф6ни, 

магнетоф6на 14.1.l.C. 
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Мадриђанин 

магнетОфонски и мJiгнетофонски, -а, -6, 
ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

магнетски = магнетички, прил. 14.6. 
магнетски, -а, -6, ген. мн. -йх = магнетичан, 

-чна, -чно, одр. магнетичнй, -а, -6, ген. мн. -йх 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

магнификус, -а м, ген. мн. магнификуса 

14.1.1.С. 

магнифиценција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
магновен, -а, -о, одр. магновенй, -а, -6, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
магновено, прил. 14.6. 
магновење, -а с, ген. мн. магновења 14.1.3. 
магнолија и магнОлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј6м, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
магрепски, -а, -6, ген. мн. -йх, (према Ма-

греб) 4.2.а.; 14.3.,8.1.2.1. 
мЈЩа, везн. 

мадам и мадам ж нндкл. 

Мадач (мађ. Madacs, трад. Madach), -а м, ин
стр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Мадона и Мадона, -ё ж 1.I.2.1.f.; 14.1.2.1.а. 
мадона и мадона, -ё ж, ген. мн. мадона 

14.1.2.1.а. 

мадонин и мадонин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Мадонин и Мадонин, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
мадрац (не матрац), -аца м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. мадраци, мадраца 14.1.1.С. 

мадригал, -ала м, мн. мадригали, мадрипi

ла 14.1.1.С. 

мадригалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

мадригалистички, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мадригалисткиња, -ё м, ген. мн. мадрига-

листкйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
мадригалски, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Мадрид, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
мадридски, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
Мадриђанин, -а м, мн. Мадриђани, Ма

дриђана, (према Мадрид) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 

14.1.1.а. 



Мадриђанка 

Мадриђанка, -е ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-кй, (према Мадрйд) 1.2.1.1.d.; З.З.2.а.; II.З.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

Мађар (заст. тур. Маџар), -ара М, инстр. Мађа

ром и Мађарем, МН. Мађари, Мађара, (у прези

мену Маџар: Мустафа Маџар) 1.2.1.1.d.; з.з.з.; 
14.1.1.а. 

мађарац, -рца М, ннстр. мађарем (не -ом) 

з.з.з.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Мађарев и Мађаров (заст. тур. Маџарев и 

Маџаров), -а, -о, ген. мн. -йх з.з.з.; 4.2.а.; 14.З. 

мађарitзам, -зма М, мн. -зми, -зама з.з.3.; 

6.1.З.; 14.1.1.с. 

мађарнзацнја, -е М, дат. -ији, инстр. -ијом 

з.3.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мађаризовати (се), -у јем (се), прил. сад. ма

ђаризујуhи (се) 3.3.3.; 14.5.1.1.(2) (и мађаризit
ратн (се), мађаризйрам (се), з. л. мн. мађари

зирају (се), прил. сад. мађаризирајуhи (се) З.3.3.; 

14.5.1.1.(З». 

Мађарија (заст. тур. Маџарија), -е ж, дат. 

-ији, ВОК. -иј о, инстр. -ијом з.з.з.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мађаритн (заст. тур.маџаритн), мађарйм, 

прил. сад. мађареhи З.З.3.; 14.5.1.1.(4). 
Мађарица (заст. тур. Маџарнца), -е ж, ин

стр. -ом, ген. мн. Мађарйца 1.2.1.1.d.; З.З.3.; 

14.1.2.1.а. 

Мађаричин (заст. тур. Маuаричин), -а, -о, 

ген. мн. -йх з.з.з.; 4.2.а.; 14.З. 

мађарбн (заст. тур. маџарбн), -6на М, ВОК. ма

ђароне, инстр. мађар6ном, мн. мађар6ни, мађа

р6на з.3.з.; 14.1.1.с. 

мађарiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх з.з.з.; 4.2.а.; 

14.3. 
мађаронство, -а с З.3.3.; lO.з.ь.; 14.1.З. 

мађарЬфил, -а М, ген. мн. мађарофйла 3.3.3.; 
14.1.1.а. 

мађарофилскй, -а, -о, ген. мн. -йх з.з.з.; 

4.2.а.; 14.З. 

мађарЬфилство, -а с з.з.з.; 1O.З.Ь.; 14.1.З. 

Мађарска и Мађарска (заст. тур. Маџарска 

и Маџарска), -е ж, дат. -ој з.з.з.; 14.1.2.1. 
мађарскй и мађарскй (заст. тур. маџарскй 

и маuарскй), -а, -о, ген. мн. -йх з.з.з.; 4.2.а.; 

14.З. 

мађаруша (заст. тур. маџаруша), -е ж, ген. мн. 

мађаруша з.з.з.; 14.1.2.1.а. 

мiзатн 

мађарштнна и мађарштина, -е ж з.3.з.; 

14.1.2.1. 
мађија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. мађи

је, мађйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мађitјати, -ам, прил. сад. мађијајуhи 5.1.5.; 

14.5.1.1.(З). 

мађйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

мађноничар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, мађионичара 5.2.З.; З.1.З.; 14.1.1. 
мађионичарев и мађионичаров, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

мађионичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 5.2.3.; 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
мађионичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.З.; 

4.2.а.; 14.З. 

мађионичарство, -а с, мн. мађионичарства, 

мађионичарстава 6.2.2.; 1O.З.Ь.; 14.1.З. 
маестiiзан, -зна, -зно, одр. маестознй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
маестiiЗно, прил. 14.6. 
маестiiзнiiст и маестозност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошhу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
маестозо и маестозо, прил. 14.6. 
маестрал, -ала М 14.1.1. 
маестралан, -лна, -лно, одр. маестралнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
маестрално, прил. 14.6. 
маестрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
маестро, -а М, мн. маестри, маестара 6.2.1.; 

14.1.1.а. 

Мажураниli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; З.2.3.; 14.1.1. 
мiзалац (не мiзаоц), -аоца М, ВОК. мазаоче, 

инстр. мазаоцем, МН. мазаоци, мазалаца, мазао

цима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мiзалица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мiзан, мiзна, мiзно, одр. мiзнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх и мюан, мазна, мазно, одр. мазнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; lO.з.ь.; 14.З. 

мiзаоц не Hero мiзалац (В.) 
мазарија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мiзати, мажем, прил. сад. мажуhи 

14.5.1.1.(2). 
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мазiч 

мазач, -ача М, ВОК. мiiзачу, инстр. мазачем (не 

-ом), ми. мазачи, мазача 3.1.3.; 14.1.1. 
мазга, -е ж, дат. мазги, ВОК. мiiзго, ген. мн. ма

зга и мазгй 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.а. 

мазгiр, -ара М, ВОК. мiiзгару и мiiзгiiре, ин

стр. мазгаром и мазгарем, мн. мазгари, мазга

ра 14.1.1. 
мазгии, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мазгиti, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. мазгићи, 

мазгйћii и мазгйti, -иtiа М, инстр. мазгиtiем (не 

-ом), мн. мазгићи, мазгићii 3.2.3.; 14.1.1. 
мазгица, -е ж, инстр. -ом, мн. мазгице, ма-

згйца 14.1.2.1.а. 

мазгов, -ова М, мн. мазгови, мазговii 

14.1.1.а. 

мазговодац, -воца М, ВОК. мiiзговоче, инстр. 

мазговоцем (не -ом), мн. мазговоци, мазго

водаца, мазговоцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 
ll.l.l.а.(I); 14.1.1. 

мазговскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мазивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Мазииа (не Масина, Масинй, итал. Masina), 

-е ж, - у презимену глумице Ћулијете Масине 

(Giulietta Masina) 15.1.1.Ь; 
мазница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мазност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мiзнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мазохизам (не масохисам), -зма М 6.1.3.; 

14.1.1. 
мазохист(а) (не масохист(а», -е М, мн. -и, 

-йста, -истима 14.1.1.е. 

мазохистичкй (не масохистичкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мазуријум, -а М, инстр. мазуријумом (и мазу

рйј, -ија М, инстр. мазуријем) 5.1.5.; 14.1.1. 
мазуријумов (и мазуријев), -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
мазурка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Мiзурскi језера, Мiiзурскйх језера с мн. 

1.2.1.1.Ь.; 14.3.; 14.1.1. 
мiзурскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мазут, -а М (не мазута) 14.1.1. 
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мајка 

Маинарди (итал. Mainardi), -ија М, ВОК. Ма
инарди, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

мај и мај, маја М, инстр. мајем (не -ом) 

14.1.1. 
Маја Плисецкi, Маје Плисецке (не Пли

сецкаје) ж, дат. Маји Плисецкој 1.2.1.1.а; 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.; 14.3.; 
маја, -е ж, ВОК. мајо, ген. мн. маја, (хип. од мај

ка) 14.1.2.1.а. 

мајати (се), мајем (се), прил. сад. мајући (се) 

14.5.1.1.(1). 
мајдан, -а М, мн. мајдани, мајдана и мајдан, 

-а М, мн. мајдани, мајдана 14.1.1.с. 

Мајданпек, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Мајданпечанин, -а М, мн. Мајданпечани, 

МајданпечаНii, (према Мајданпек) 1.2.1.l.d.; 
14.1.1.а. 

Мајданпечiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй, (према Мајданпек) 1.2.1.1.d.; 8.2.2.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

мајданпечкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Мај

данпек) 3.1.3.; 4.2.а.; 8.2.2.3.; 14.3. 
мајданскй и мајданскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3.; 
мајданчиti и мајданчиti, -а М, инстр. -ем (не 

-ом), ген. мн. -йћii 3.1.3.; 14.1.1.С. 
мајдаНJ,lија, -е М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја, 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Мајер (енгл. Maier, Meier, Mayer, Meyer), -а 

М,. -ом 9.1.1.; 14.1.1.а. 
мајестет, -ета М, мн. мајестети, мајестета 

14.1.1.С. 

мајестетичан, -ч на, -чно, одр. мајестетичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = мајестетскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мајестетичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мајестетскй = мајестетичан (в.) 

мајка Храброст, мајке Храбрости ж, дат. 

мајци Храбрости 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1.; 14.1.2.2. 
мајка, -е ж, дат. мајки (не -ци), вок. мајко, 

ген. мн. мајкй, (бака; старија жена) 1l.3.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

мајка, -е ж, дат. мајци, ВОК. мајко, ген. мн. мај

кй, (мати) 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 



мајкин 

мајкин, -а, -о, ген. мн. -их, (према мајка) 

4.2.а.; 14.3. 
мајкица = мајчица (В.) 
мајкица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, мн. мајкице, 

мајкица, (хип. од мајка) 14.1.2.1.а. 

Мајкл (енгn. Michael), -а м, ВОК. Мајкле 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

мајковиl1, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. мајковићii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
Мајкрософт (енnг. Microsoft), -а м 14.1.1.; 

15.1.1.Ь. 

мајмун, -а м, мн. мајмуни, мајмуна 14.1.1.а. 

мајмунаст, -а, -о, одр. мајмунасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајмунисати, -ишём, прнn. сад. мајмунишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
мајмуница и мајмуница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

мајмуничин и мајмуничин, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мајмунолик, -а, -о, одр. мајмунолики, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајмунски, прип. 14.6. 
мајмунскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајмун че, мајмунче и мајмунче, -ета с, з6. 

мајмунчад, -и 3.1.3.; 14.1.3. 
мајмунчиl1, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. мајмунчићii 3.1.3.; 14.1.1. 
мајолика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. мајолика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мајонёз, -еза м, мн. мајонези, мајонеза 

14.1.1. = мајонеза, -ё ж, мн. мајонезе, мајоне

за 14.1.2.1. 
мајонеза = мајонёз (В.) 

мајор, -ора м, ВОК. мајоре и мајору, ннстр. ма

јором и мајорем, мн. мајори, мајора 14.1.1.а. 

мајоран, -ана м, мн. мајорани, мајорана 

14.1.1. = мајорана, -ё ж, мн. мајоране, мајора

на 14.1.2.1. 
мајорана = мајоран (В.) 
мајордом, -ома м, ВОК. мајордоме, мн. мајор

дом и, мајордома 14.1.1. 
мајориз8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мајоризовати, -у јем, прип. сад. мајоризују

ћи 14.5.1.1.(2) (и мајоризирати, мајоризирам, 

мајчевина 

3. n. мн. мајоризирају, прип. сад. мајоризирајући 

14.5.1.1.(3)). 
мајорица = мај6ровица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

мајоричин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мај6ровица = мајорица (В.) 
мајорскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мај6рство, -а с lO.3.Ь.; 14.1.3. 
мајорчиl1, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. мајорчића 3.1.3.; 14.1.1. 
мајскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мајстор, -а м, ВОК. -е и -у, ннстр. -ом И -ем, мн. 

-и, мајстора, (Клајн 2009: "мајсшор: мајсшор 
Сшева, мајсшро-Сшеве, мајсшор-Сшевu итд. 

(или све без цртице)") 14.1.1. 
мајсторија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. = мајсторлук, -а м, 

мн.м~стОрлуци,м~сторлука,м~стОрлуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
мајсторисати, -ишём, прип. сад. мајстори

шући 14.5.1.1.(2). 
мајсторица и мајсторица, -ё ж, ВОК. -е, ин

стр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

мајсторичин и мајсторичин, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мајсторлук = мајсторија (В.) 
мајсторски и мајсторски, прип. 14.6. 
мајсторскй и мајсторскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мајсторство и мајсторство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.; lO.3.Ь.; 14.1.3. 
мајсторчиl1 и мајсторчиl1, -а м, ВОК. -у, инстр. 

-ем (не -ом), ген. мн. -ићii 3.1.3.; 14.1.1. 
мајур, -а м, инстр. -ом, мн. -и, мајура 

14.1.1.с. 

мijурскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајурчиl1, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

мајурчићii 3.1.3.; 14.1.1.с. 
мајускула, -ё ж, ген. мн. мајускула 14.1.2.1.Ь. 

мајускулнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајушан и мајушан, -шна, -шно, одр. мају-

шни и мајушни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајушност и мајушност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мајчевина, -ё ж, ген. мн. мiiјчевина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 
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мајчетина 

мајчетина, -ё ж, ген. мн. мајчетина, (погрд. 

мајка) 3.1.3.; 14.1.2.1.а. 
мајчин, -а, -о, одр. мајчини, -а, -о, ген. мн. 

-их, (према мајка) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мiјчински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мајчинство и мајчйнство = мIПерннство 

и матерйнство (в.) 

мiјчити, -им, прил. сад. мајчёћи 14.5.1.1.(4). 
мајчица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, геи. МН. мај

чица и мајчица = мiјкица, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

МН. мiiјкица и мајкица, (хипок. од мајка) 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

MaKSдjjM, -ама м, мн. макадами, макадама 

14.I.I.c. 
MaKSдjjMCKH, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
маказiiр, -а м, ВОК. маказару и маказаре, ин

стр. маказаром и маказарем, мн. -и, маказара 

14.1.1.а. 

маказе, маказа ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

маказице, маказица ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

макар да, везн. 

макароне = макарони (в.) 
макарони, макарона м МН. 14.1.1.С. = мака-

роне, макарона ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

макаронизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
макаронскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
макаронџија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Макарскјј ривијера, Макарскё ривијере ж, 

дат. Макарској ривијери 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.3.; 
14.1.2.1. 

МакарСКјј, -ё ж, дат. Макарској 1.I.2.1.h.; 
14.3. 

макарскн, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
макац, у изр. ни макац. 

Макбет не него Магбет (в.) 

Македонац, -нца м, инстр. Македонцем, 

МН. Македонци, Македонаца, Македонцима 
].2.].].d.; 6.2.].; ]4.].].3. 

Македонија (не Маћедонија, Мацедони

ја), -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Македонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Македонкин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
македонски (не македонски), -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
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макрокОсмос 

Македончев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Макензен (нем. Mackensen), -а м 1.2.1.1.a.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

макета, -ё ж, МН. макете, макета 14.1.2.1.Ь. 

макн, макија м, инстр. макијем (не -ом), МН. 

макији, макија, (француски покрет отпора) 

5.1.5.; 14.1.1. 
макнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. -ије, 

-иј а, бот. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Макијавели (итал. MachiaveIIi), -ија м, ВОК. 

Макијавели, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

макијавелИзам, -зма м 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. 
макијавелист(а), -ё м, МН. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. 
макијавеЛИСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
макијавелисткиња, -ё ж, ген. МН. макијаве

листкиња 5.1.5.; \0.2.(2); 14.1.2.1.а. 
макнути = маћи, макнём 14.5.1.1.(\). 
маков, -а, -о, ОДр. макови, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
маковача = маковњача, -ё ж, ген. МН. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
маковњача = маковача (в.) 

макрб, -Qа м, МН. маКРQИ, макроа 14.1.1. 
макробиотика, -е ж, дат. макроБИQТИЦИ 

5.2.3.; 11.2.1.(\); 14.1.2.1. 
макробиотичiiр, -а м, ВОК. макробиотичаре 

и макробиотичару, инстр. -ом и -ем, МН. -и, ма

кробиОтичара 3.1.3.; 5.2.3.; 14.1.1. 
макробиотичiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
макробиотичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
макроекономија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
макроекономскй, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
макрокефiiлија = макроцефiiлија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
макроклйма, -е ж, ген. МН. макроклима 

14.1.2.1.Ь. 

макрокОсмiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

макрокОсмос, -а м 14.1.1.С 



макролингвистика 

макролингвистика, -е ж, дат. макролингви

стици 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
макропрiщесор, -а м, инстр. -ом, ми. -и, ма

кропрiщесора 14.1.1. 
макросеизмика, -ё ж, дат. макросеизмици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
макросеизмичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
макроскопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
макроскопскй и макрОскопскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
макроцефалија = макрокефалија (В.) 

макси капут, макси капута м, мн. макси ка

пути, макси капута 12.2.; 14.1.1. 
максима, -ё ж, геи. ми. максима 14.1.2.1.Ь. 

макси мала, -ё ж, ген. МН. макси мала 

14.1.2.1.Ь. 

максималан, -лна, -лно, одр. максимални, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
максималitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
максималист(а), -ё м, МН. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

максималистичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

максимално, прип. 14.6. 
Максимилitјан, -ана м, ВОК. Максимилијане, 

инстр. Максимилијаном 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.1. 
максимирати, максимирам, 3. n. МН. макси

мирају, прип. сад. максимирајући 14.5.1.1.(3). 
максимум, -а м, ген. МН. максимума 

14.1.1.С. 

макси-хаљина, макси-хаљинё ж, МН. макси

-хаљине, макси-хаљина 12.2.; 14.1.2.1.Ь. 
максуз не него махсуз (В.) 

Мала антанта, Малё антантё ж, дат. Малој 

антанти 1.2.1.1.h.; 14.3.; 14.1.2.1. 
мала и мала = махала (В.) 
малага, -ё ж, дат. -ги 11.3.2ј.; 14.1.2.1. 
Малага, -ё ж, дат. -ги 1.1.2.1.h.; 11.3.2.е.; 

14.1.2.1. 
МаЛliја, -ё ж 1.1.2.1.ћ.; 14.1.2.1. 
МаЛliјац, -јца м, инстр. Машiјцем, МН. Ма

лајци, Малајаца, Малајцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Малајка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

малерiiј 

малаксliвати, малаксiiвам, прип. сад. малак

савајући 14.5.1.1.(3). 
малаксало и малаксало, прип. 14.6. 
малаксалiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малаксао, -ала, -ало, ОДр. малаксiiли, -а, -о, 

ген. МН. -их и малаксао, -ала, -ало, одр. малакса

ли, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
малаксати, малакшём 14.5.1.1.(2). 
маларија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
маларичан, -чна, -чно, одр. маларични, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
маларичар, -а м, ВОК. маларичару и малари

чаре, инстр. -ом и -ем, мн. -и, маларичара 3.1.3.; 
14.1.1. 

маларичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малати, малам, прип. сад. малајући 

14.5.1.1.(3). 
малахан не него мален (В.) 

малахйт, -ита м, мн. малахити, малахита 

14.1.I.С. 

малахйтскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
малац, малца м, инстр. малцем (не -ом), МН. 

малци, малаца, малцима 6.2.1.; 14.1.1. 
малачко, прип. 14.6. 
малашан и малашан = малецак (В.) 
Малв8зија и Малвiiзија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. 

-иј о, инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
малв8зија и малвiiзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, (врста винове лозе) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
малв8зйјскй, -а, -о, ген. МН. -их, (према Мал

в8зија и Малвазија и малв8зија и малвазија 

5.1.3.; 4.2.а; 14.3. 
малверзација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мален (не малахаи), малена, малено, одр. ма

лени, малена, малено, ген. МН. -их, КОМП. мањи, 

најмањи 4.2.а.; 14.3. 
маленкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малено, прип., КОМП. мањё и мање, најмање 

14.6. 
малёр, -ера м, инстр. -ом, МН. малери, мале

ра 14.1.1.С. 

малерај не него молерај (В.) 
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малерисати 

малерисати, -ишем, прил. сад. малеришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
малерозаи, -зна, -зно, одр. малербзнй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Малесија (алб. Malesi), -е ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, 

инстр. -ијбМ 1.1.2.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
малецак и малецак, -цка, -цко, одр. малец

кй и малецкй, -а, -б, ген. мн. -йх = малецан и 

малецан, -цна, -цно, одр. малецнй и малецнй, 

-а, -б, ген. мн. -йх = малечак и малечак, -ч ка, 

-чко, одр. малечкй и малечкй, -а, -б, ген. мн. -йх 

= малешан и малешан, -шна, -шно, одр. мале

шнй и малешнй, -а, -б, ген. мн. -йх = малашан 

и малiшiн, -шна, -шно, одр. малашнй и мала

шнй, -а, -б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малецан = малецак (В.) 
малечак = малецак (В.) 

малешан = малецак (В.) 
малешност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Мали медвед ек. уп. ијек. Мали медвјед 

Мали медвјед ијек. (ек. Мали медвед), Ма

лог(а) медвШеда М 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.g.; 14.1.1.; 
14.3.2. 

мали, -а, -б, ген. мн. -йх, КОМП. мањй, најма

њи 4.2.а.; 14.3. 
малигiн, -ана М, мн. малигани, малигана 

14.1.1.с. 

малигни, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
малина, -е ж, мн. малине, малйна 14.1.2.1.Ь. 

малинiр, -а М, вок. малинаре и малинару, 

инстр. малинаром и малинарем, мн. -и, мали

нара 14.1.1. 
малинов, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
малиновац, -бвца М, инстр. малинбвцем (не 

-ом) 6.2.1.; 14.1.1. 
малињiк, -а М, мн. малињаци, малињака, 

малињацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
малициозан, -зна, -зно, одр. малицибзнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малициозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малиша, -е М, инстр. -бм, мн. малише, малй

ша 14.1.2.1. = малишiн, -ана М, мн. малишани, 

малишана и малишан, -а М, мн. малишани, ма

лишана 14.1.1. 
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маловриједан 

малишiiн и малишан = малиша (В.) 
малкицё и малкице = малчицё (В.) 

малко, прил. 14.6. 
малне, прил. 14.6. 
мало каснијё, прил. 14.6. 
мало пОСле ек. уп. ијек. мало пОСлије и по

сље 

мало пОСлије и пОсље (ек. мало пОСле), прил. 

2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
мало, прил., КОМП. мање и мање, најмање 

14.6. 
мало ранијё, прил. 14.6. 
малобројан, -јна, -јно, одр. малобрбјнй, -а, 

-б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малобројност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
маловарошанин, -а М, мн. маловарошани, 

маловарошана 14.1.1. 
маловарошiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
маловарошки и маловарошки, -а, -б, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
маловек ек. уп. ијек. маловјек 

маловёран и маловеран ек. уп. ијек. мало

вјёран и малОвјеран. 

маловерност ек. уп. ијек. маловјерност. 

маловечан ек. уп. ијек. маловјечан (В. ма

ловјек) 

маловјек ијек. (ек. маловек), -а, -о, одр. ма

ловU)екй, -а, -б, ген. мн. -йх = маловјечан ијек. 

(ек. маловечан), -чна, -ч но, одр. маловU)еч

нй, -а, -б, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

маловјёран и маловјеран ијек. (ек. маловё

ран и маловеран), -рна, -рно, одр. маловU)ернй 

и маловU)ернй, -а, -б, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

маловјерност ијек. (ек. маловерност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

маловрёдан ек. уп. ијек. маловриједан 

маловредност ек. уп. ијек. маловриједност 

маловриједан ијек. (ек. маловрёдан), -дна, 

-дно, одр. маловриједнй (ек. маловрёднй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.1; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



маловриједност 

маловриједност ијек. (ек. маловредност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

малогде ек. уп. ијек. малогдје 

малогдје ијек. (ек. малогде), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

малоградскii и малоградСКii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
малограђанин, -а м, мн. малограђани, ма

лограђана 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

малограђанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.3.2.а.; 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
малограђанскii, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
малограђliнство и малограђанство, -а С, 

ген. мн. малограђанстава и малограђанстава 

3.3.2.а.; 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
малограђliнштина, -ё ж 3.3.2.а.; 14.1.2.1. 
малодоб- = малолет- (В.) 

малодушан, -шна, -ш но, одр. малодушни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малодушје, -а с 14.1.3. 
малодушнiiк, -а м, вок. малодушниче, мн. 

малодушници, малодушника, малодушници

ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
малодушница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

малодушно, прил. 14.6. 
малодушнБСт, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малокад, прил. 14.6. 
малокалибарка И малокалибарка, -ё ж, 

дат. -КИ, ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

малокалибарскii И малокалибарСКii, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
малокрван, -вна, -вно, одр. мiiлокрвни, -а, -о, 

геи. ми. -их И малокрван, -вна, -вно, одр. мало

крвни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малокрвност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
малолетан ек. уп. ијек. малољетан 

малолетнiiк ек. уп. ијек. малољетнiiк 

малолетница ек. уп. ијек. малољетница 

малолетнбст ек. уп. ијек. малољетнбст 

малолетство ек. уп. ијек. малољетство 

малолитраЖНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 

малопродаја 

малољетан ијек. (ек. малолетан), -тна, тно, 

одр. малољетни (ек. малолетни), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малољетнiiк ијек. (ек. малолетнiiк), -а м, вок. 

мiiлољетниче (ек. малолетниче), мн. малољет

ници, малољетника, малољетницима (ек. мало

летници, малолетника, малолетницима) 2.1.2.; 
2.2.2.; lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

малољетница ијек. (ек. малолетница), -ё 

ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ицii 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

малољетнбст ијек. (ек. малолетнбст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

малољетство ијек. (ек. малолетство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
малољудан, -дна, -дно, одр. малољудни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малоне = малтене (В.) 
мало-помало, прил. 12.2.; 14.6. 
малопОседнiiк и малоп6сеДНiiК ек. уп. ијек. 

малопОсједИiiК и малоп6сједнiiк 

малопОседница И малоп6седница ек. уп. 

ијек. малопОсједница и малоп6сједница 

малопОседнiiчкii и малоп6седИiiчКii ек. уп. 

ијек. малопОсједнiiчкii И малоп6сједИiiЧКii 

малопосједнiiк и малоп6сједнiiк ијек. (ек. 

малопОседнiiк и малоп6седнiiк), -а М, вок. -и че, 

мн. -ици, -и ка, -ицима 2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

малопОсједница и малопосједница ијек. (ек. 

малопОседница и малоп6седница), -ё ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
малопОсједнiiчкii И малоп6сједНiiЧКii ијек. 

(ек. малопilcеднiiчкii и малоп6седнiiчкii), -3, 
-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

малопре и мало пре ек. уп. ијек. малоприје 

и мало прије 

малоприје и мало прИје ијек. (ек. малопре и 

мало пре), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
малопродавац, -вца М, вок. малопродавче, 

инстр. маЛОПРОЩlвцем (не -ом), мн. малопро

давци, малопродаваца, малопродавцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

малопродаја и малопродаја, -ё Ж, ген. мн. 

-аја 14.1.2.1.Ь. 
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малопродајнй 

малопродајнй и малопродајнй, -а, -о, геи. 
ми. -их 4.2.а.; 14.3. 

малорек = малоречив (В.) 
малоречив ек. уп. ијек. малорјечив 

малоречивост ек. уп. ијек. малорјечивост 

малорјечив ијек. (ек. малоречив), -а, -о, одр. 

малорU)ечиви, -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. = малорек, -а, -о, одр. малореки, -а, 

-о, геи. ми. -их, ек. И ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
малорјечивост ијек. (ек. малоречивост), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

малотиражнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
малоуман, -мна, -м но, одр. малоумни, -а, -о, 

геи. ми. -их И малоуман, -мна, -мно, одр. мало

умни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
малоумнйк и малоумнйк, -а м, вок. -иче, ми. 

-ици, -ика, -ицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
малоумннца и малоумннца, -ё ж, вок. -е, 

иистр. -ом, геи. ми. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

малоумно и малоумно, прип. 14.6. 
малоумност, малоумност и малоумност, 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

малочас, прип. 14.6. 
малочашњй, -а, -ё, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Малтежанин, -а м, ми. Малтежани, Малте-

жана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Малтежанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
малтене = мало не, прип. 14.6. 
малтер, -а м, иистр. -ом 14.1.1. 
малтерисати, -ишём, прип. сад. малтеришу-

ћи 14.5.1.1.(2). 
малтеРl.lија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
малтешкй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
малтретирати, малтретирам, 3. п. ми. 

малтретирају, прип. сад. малтретирајући 

14.5.1.1.(3). 
малтузијанац = малтузијанист(а) (В.) 
малтузнјаннст(а), -ё м, ми. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. = малтузијанац, -нца м, вок. 

малтузијанче, иистр. малтузијанцем (не -ом), ми. 

малтузијанци, малтузијанаца, малтузијанцима 

5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
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маЛфОРМ8Qија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
малчице = малкице и малкйце (дем. од 

малко), прип. 14.6. 
маљ, маља м, иистр. маљем (не -ом), ми. ма

љеви, маљёва 14.1.1.С. 

маља, -ё ж, ми. маље, маља 14.1.2.1.Ь. 

маљав, -а, -о, одр. маљави, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
маљавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мама, -ё ж, вок. мама, ми. маме, мама 

14.1.2.1.а. 

мамац, мамца м, иистр. -ем (не -ом), ми. мам

ци, мамаца, мамцима 6.2.1.; 14.1.1.С. 
мамелук, -а М, вок. мамелуче, ми. мамелу

ци, мамелука, мамелуцима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

мамелучкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мамилац (не мамиоц), -иоца М, вок. мамиоче, 

иистр. мамиоцем (не -ом), ми. мамиоци, мамила

ца, мамиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мамиоц не него мамилац (В.) 

мами пара, -ё ж, геи. ми. мамипара 

14.1.2.1.Ь. 

мамити, мамим, прип. сад. мамећи 

14.5.1.1.(4). 
мамица, -ё ж, вок. -е, иистр. -ом, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

мiмичин, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мамуза, -ё ж, ми. мамузе, мамуза 14.1.2.1.Ь. 

мамузати, -ам, прип. сад. мамузајући 

14.5.1.1.(3). 
мамузнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
мамуран, -рна, -рно, одр. мамурни, -а, -о, геи. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мамурлук, -а м, мн. мамурлуци, мамурлука, 

мамурлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мамурност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мана (не махана), -ё ж, мн. мане, мана 

14.1.2.1.Ь. 

мана, -ё ж, ми. мане, мана 14.1.2.1.Ь. 

Манасија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 1.2.1.1ј.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 



манастир(ч)иli 

манастир(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. манастир(ч)йћii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1. 
манастйр, -а м, инстр. -ом, мн. -и, манастй

ра 14.1.1.С. 

манастирац, -рца м, ВОК. манастйрче, инстр. 

манастирцем (не -ом), мн. манастирци, мана

стйраца, манастирцима 6.2.1.; ll.l.l.a.; 14.1.1. 
манастирiiште и манастирiiште, -а с, ген. 

мн. -йшта 14.1.3.C.d. 
манастйрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци) 1l.3.2.i.; 

14.1.2.1. 
манастйрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мангiiл, -ала м, мн. мангали, мангала 

14.1.1.С. = мангала и мангала, -е ж, мн. -е, -ала 

14.1.2.1.Ь. 

мангала и мангала = мангiiл (в.) 
мангВнов, -а, -о, ген. мн. -йх = мангвнскй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мангвнскн = мангВнов (в.) 

мангупарија, -е ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мангуписати се, -ишем се, прил. сад. ман гу

пишући се 14.5.1.1.(2) (и мангупitрати се, ман
гупйрам се, 3. Л. мн. мангупирајући се, прил. сад. 
мангупирају се 14.5.1.1.(3». 

мангуплук, -а м, мн. мангуплуци, ман гу

плука, мангуплуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мангупскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мангУпство,-ас,мн.мангупства,мангУп

става 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мандарйн, -ина м, вок. мандарйне, мн. ман

дарини, мандарина 14.1.1.С. 

мандарина, -е ж, ген. мн. мандарина = ман

дарйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мандарннка = мандарина (в.) 

мандарйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мандаринство, -а с 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мандатар, -ара, ВОК. мандатаре и мандатару, 

инстр. мандатаром и мандатарем, мн. мандата

ри, мандатара 14.1.1. 
мандатарство, -а с, мн. мандатарства, ман

дaTapcTiiвa 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мандвтнн = мандвтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 

маникер 

Мандiiтно-имунmетнii одбор Скупшти

не СРбије, Мандатно-имунитетног(а) одбора 

Скупштине СРбије 1.2.1.1.n.; 14.3.; 14.1.2.1. 
мандвтор, -а м, мандаторе и мандатору, ин

стр. -ом И -ем, мн. -и, мандатора 14.1.1. 
мандвтскн = мандвтнй (в.) 
мандолина, -е ж, ген. мн. мандолина 

14.1.2.1.Ь. 

мандолинист(а), -е м, ми. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

мандолинисткиња, -е м, ген. мн. мандоли

нисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
мандолiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
маневар, -вра м, инстр. -ом, мн. маневри, ма

невара 6.2.1.; 14.1.1.с. 
маневврка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
маневарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
маневрисати, -ишем, ПрИЛ. сад. маневришу

ћи 14.5.1.1.(2) (и маневрирати, маневрйрам, 3. 
Л. мн. маневрирају, ПрИЛ. сад. маневрирајући 

14.5.1.1.(3». 
маневрист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

манеж = мањеж (в.). 
манекен, -ена м, мн. манекени, манекена 

14.1.1.а. 

манекенка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
манжет(н)а, -е ж, мн. манжет(н)е, манжет(н) 

й 14.1.2.1.Ь. 

манија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, мн. мани

је, манйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
манијак, -а м, ВОК. манијаче, ми. манијаци, 

манијiiка, манијаци ма и манијiiк, -ака м, вок. 

манијаче, мн. манијаци, манијака, манијаци ма 

ll.l.l.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
манијакiiлан = манијачкii (в.) 

манијакiiлно = манијачки (в.) 

манијачки и манијiiчки = манијаКiiЛНО, 
ПрИЛ. 14.6. 

манијачкii и манијiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх = 

манијакiiлан, -лна, -лно, одр. манијакалнй, -а, 

-о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
маникер, -ера м, ВОК. маникёру, инстр. мани

кером, ми. маникери, мани кера 9.1.1.; 14.1.1.а. 
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маникёрка 

маникёрка = маникiiрка, -ё ж, дат. -ки (не 
-ци), ген. мн. -ки 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 

маникёрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маникйр, -ира М, инстр. маникиром, МН. ма

никири, маникира 14.1.1. 
маннкИрати,маникирам,3.л.мн.маникИ-

рају, прил. сад. маникирајући 14.5.1.1.(3). 
маникйрка = маникёрка (В.) 

маникйрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мани6ка, -ё ж, дат. мани6ци 5.2.3.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
манипул, -а М, мн. манипули, манипула 

14.1.1.с. = манипула, -ё ж, мн. манiшуле, ма

нипула 14.1.2.1.Ь. 

манипула = манипул (В.) 
манипулант, -а М, мн. манипуланти, мани

пуланата 6.3.; 14.1.1.а. 
манипуланткнња и манипуланткиња,-ё 

ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.а. 

манипулантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
манипулатйван, -вна, -вно, одр. манипула

тивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
манипулiiтор, -а М, ВОК. манипулаторе и ма

нипулатору, инстр. -ом и -ем, мн. -и, манипула

тора 14.1.1. 
манипулација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
манипулисати, -ишем, прил. сад. манипули

шући 14.5.1.1.(2) (и манипулирати, манипули
рам, 3. л. мн. манипулира ју, прил. сад. манипу
лирајући 14.5.1.1.(3». 

манйр, -ира М, инстр. -ом, мн. манири, манира 

14.1.1.с. = манира, -ё ж, инстр. -ом, МН. манире, 

манира 14.1.2.1.Ь. 

манира = манйр (В.) 
маниризам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
манирист(а), -е М, мн. -и, -йста, -истима 

14.Ј.Ј.е. 

маниристичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

манисати и манисати, -ишем, прил. сад. ма-

нишући и манишући 14.5.1.1.(2). 
манит не него махнит (В.) 

манифест, -а М, ген. мн. -еста 14.1.1.с. 

манифестан, -стна, -стно, одр. манифестни, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
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манифестант, -а М, мн. манифестанти, ма

нифестаната 6.3.; 14.1.1.а. 
манифестанткиња, -е ж, ген. мн. манифе

станткйња 14.1.2.1.а. 

манифестација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
манифестационй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
манифестовати и манифестовати, -у јем, 

прил. сад. манифестујући и манифестујући 

14.5.1.1.(2). 
манихејац, -јца М, ВОК. манихёјче, инстр. ма

нихејцем (не -ом), МН. манихејци, манихёјаца, 

манихејцима 6.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1. 
манихејilзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. = мани

хејство, -а с 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
манихёјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
манихёјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
манихејство = манихејilзам (В.) 
маничан, -чна, -чно, одр. манични, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
манлихерица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

= манлихёрка, -ё ж, дат.- -ки (не -ци), ген. мн. 

-к и, 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
манлихёрка = манлихерица (В.) 
манометар, -тра М, инстр. -ом, МН. -три, -ара 

6.2.1.; 9.1.1.; 14.1.1.с. 
мансйрда, -ё ж, МН. мансарде, мансардй 

14.1.2.1.Ь. 

манСiiрднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мантија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. ман

тије, мантија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
мантијати, -ам, прил. сад. мантијајући 5.1.5.; 

14.5.1.1.(3). 
мантијiiШ, -аша М, ВОК. мантијашу, инстр. 

мантијашем (не -ом), мн. мантијаши, манти

јаша 5.1.5.; 14.1.1. 
мантијiiшкй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
мантика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), мн. мантике, 

мантйка 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
мантйл, -ила М, МН. мантИли, мантИла 

14.1.1.с. 

мантitлиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. ман

тилићи, мантилића и мантitлйli, -ића М, инстр. 



MaHTilљa 

мантилићем (не -ом), МН. мантилићи, манти

лића 3.2.3.; 14.1.1.с. 
MaHTilљa, -е ж, МН. мантиље, мантйља 

14.1.2.1.Ь. 

мiнуелан, -лна, лно, одр. мануелнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мануел ац, -лца М, ВОК. мануелче, инстр. ма

нуелцем (не -ом), МН. мануелци, мануёлаца, ма

нуелцима 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
мiнуёЛНО, прил. 14.6. 
манускрипт, -а М, МН. манускрипти, ману

скрипата 6.3.; 14.1.1.с. 
мануфактура, -е Ж, ген. МН. мануфактуРа 

14.1.2.1.Ь. 

мануфактурист(а), -е М, МН. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

мiнуфактурий и мануфактурнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх (р. неодр. мануфактуран, -рна, -рно) 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
манцишiција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Маицони (итал. Manzoni), -ија М, ВОК. Ман цо

ни, инстр. -иј ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

Мiнчестер (енгл. Manchester), -а М, инстр. -ом 
1.2.1.1.h.; 9.1.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Маноур, -ура М, инстр. -ом И -ем, МН. Ман

џури, Манџура 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Манuурија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијбМ 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Маноурка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
манuурскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мањак, мањка М, МН. мањкови, мањкова 

6.2.1.; 14.1.1.с. 
Мањliни (итал. Magnani), -иј а М, ВОК. Мања

ни, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

мањё и мање, прил. 14.6. 
мањё-вiiшё и мање-вiiше, прил. 12.2.; 14.6. 
мањёж, -ежа М = манёж, -ежа М 14.1.1. 
мањёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

мањина, -е Ж, МН. мањине, мањина 

14.1.2.1.Ь. 

мањинскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

марвинче 

мањкав и мањкав, -а, -о, одр. мањкавй и 

мањкавй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мањкаво и мањкаво, прил. 14.6. 
мањкавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мањкати и мањкати, -ам, прил. сад. мањка

јући и мањкајући 14.5.1.1.(3). 
Мао Цедунг (не Дзедунг, кин. Мао Zedong), 

-а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Мао Цедунгов, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
маоист(а), -е М, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

маоистички, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мапа, -ё ж, МН. мапе, мапа 14.1.2.1.Ь. 

марабу, марабуа М, дат. марабуу, МН. мара

буи, марабуа 14.1.1. 
Маракаибо (шп. Maracaibo), -а М 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Маракана, -е ж, (стадион) 1.2.1.1ј.; 

14.1.2.1. 
марама (не махрама), -ё ж, МН. мараме, ма

рама 14.1.2.1.Ь. 

марамица, -е Ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

марамче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
марамчина, -е ж, ген. МН. марамчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

маран и маран, -рна, -рно, одр. марнй и мар

нй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мараска, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

мараскино и мараскино, -а м 14.1.1. 
маратон, -а М, ген. мн. маратона и маратон, 

-она м, ген. мн. маратона 14.1.1.с. 

маратонац, -нца м, ВОК. маратонче, инстр. ма

ратонцем (не -ом), мн. маратонци, MapaTOHiiцa, 

маратонцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
маратонски и маратонски, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
марвени и марвенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
марвинче, -ета С, з6. марвинчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
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марвог6јац 

марвогојац, -јца м, ВОК. марвогојче, инстр. 

марвог6јцем (не -ом), мн. марвог6јци, марвого

јаца, марвог6јцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
MaprapiiH, -ина м, мн. маргарини, маргари

на 14.1.1.с. 

Mapгepitтa (итал. Margherita), -е ж 15.1.1.Ь.; 
1.1.2.1.а.; 14.1.2.1. 

маргина, -е ж, ген. мн. маргина 14.1.2.1.Ь. 

мlipГИНiлан, -лна, -лно, одр. маргиналнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
маргиналац, -лца м, ВОК. маргиналче, ин

стр. маргиюiлцем (не -ом), мн. маргиналци, 

маргйналаца, маргиналцима 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 
14.1.1.а. 

маргиналitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
маргинализовати, -у јем, прил. сад. маргина

лизујући 14.5.1.1.(2) (и маргинализирати, мар
гиналйзйрам, 3. л. мн. маргинализирiijу, прил. 
сад. маргинализирајући 14.5.1.1.(3». 

маргilиiлије, маргйналйја ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

маргиналист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

маргиналilстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

марела, -е ж, мн. мареле, марела и марела, 

-е ж, мн. мареле, марела 14.1.2.1.Ь. 

марелица и марелица, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

мlipжа, -е ж, мн. марже, маржй 14.1.2.1.Ь. 

Мариб6рчанин, -а м, мн. Мариб6рчани, Ма

риб6рчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мариборчiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Марија, -е ж, дат. -ији, ВОК. -иј а, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Марија Антоанета (фр. Marie Antoinette), 

Марије Антоанете ж 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1.а. 

Маријан, -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
МаРilјана и Маријана, -е ж 1.1.2.1.а.; 5.1.5.; 

14.1.2.1.а. 

мlipијiш не него мlipјiш (В.) 

Марије, -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
МаРilјета и Маријета, -е ж 1.1.2.1.а.; 5.1.5.; 

14.1.2.1.а. 

Маријин, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 
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маркантан 

Маријица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.1.2.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Маријичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
марина, -е ж, ген. мн. марина и марйна, -е ж, 

ген. мн. марйна 14.1.2.1.Ь. 

маринада, -е ж, мн. маринаде, маринада 

14.1.2.1.Ь. = маРilНВТ, -ата м, мн. маринати, ма

рината 14.1.1.с. 

маРilНВТ = маринада (В.) 

маринац, -нца м, БОК. марйнче, инстр. марин

цем (не -ом), мн. маринци, марйнаца, маринци

ма 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
маринирати, марйнйрам, 3. л. мн. маринира

ју, прил. сад. маринирајући 14.5.1.1.(3). 
марilнист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

маринilстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

марйнскй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Марио, Марија м, дат. Марију, инстр. Мариом 

1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Мариов, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
марионета, -е ж, мн. марионете, марионета 

5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
марионетскii, -а, -5, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Мариli-Петровиli ж индкл., двојно прези

ме 12.2.2. 
марифетлук, -а м, мн. марифетлуци, мари

фетлука, марифетлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Мlipичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Мари

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Мlipичиli, -а м, БОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а. 
Маричка бiiтка, Маричке битке ж, дат. Ма

ричкој бици и битки 1.2.1.1Ј.; 11.2.1.(1); 11.3.2.h.; 
14.1.2.1.; 14.3. 

мlipјiш (не мlipијiш), -а М, инстр. марјашем 

(не -ом), ген. мн. марјаша 14.1.1.с. 

MIipK (енгл. Mark), -а м, ВОК. Марк 1.1.2.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

MIipKa и марка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. марака 
6.2.2.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

маркантан, -тна, -тно, одр. маркантнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



маркантно 

маркантно, прип. 14.6. 
маркантност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
маркiiција и маркација, -ё ж, дат. -ији, ии

стр. -иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
маркгроф, -а м, мн. маркгрофови, маркгро

фова 14.1.1.а. 

маркгрОфија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
маркетинг, -а м, мн. маркетинзи, маркетин

га, маркетинзима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
марКiiЗ, -иза м, ВОК. маркиже, мн. маркизи, 

маркиза 14.1.1.а. 

маркИзет, -а м 14.1.1. 
маркИзетскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маркизов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маркйрiiн, -а, -о, одр. маркирани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маркирати, маркирам, 3. n. мн. маркирају, 

прип. сад. маркирајући 14.5.1.1.(3). 
маркйскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маркица, -ё ж, инстр. -ом, мн. марки це, мар

кица 14.1.2.1.Ь. 

Марко Кр8љевиli, Марка кра.љевића м, ВОК. 

Марко кра.љевићу, инстр. Марком кра.љевићем 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.С. 
Марко, -а м 1.1.2.1.а.; 14.1.1.а. 

Марковац, -овца м, и нстр. Марковцем (не 

-ом) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мiiрковачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Марковчанин, -а м, мн. Марковчани, Мар

ковчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мiiрковчiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
марксИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
марксист(а), -ё м, мн. марксисти, марксиста, 

марксистима 14.1.1.е. 

марксистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

марксисткиња, -е ж, ген. мн. марксисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
марљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Марна (фр. Маrnе), -е ж 1.1.2.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.а. 

мартйрнјум 

марност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мародёр, -ера м, вок. мародёру, инстр. маро

дером, мн. мародери, мародера 9.1.1.; 14.1.1. 
мародёрскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мароје, -а м, инстр. Маројем; Дундо Мароје, 

Дунда Мароја м 1.1.2.1.а.; 14.1.1. 
Мiipојица и Маројица, -ё м, ВОК. -е, инстр. 

-ом 1.1.2.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Мiipојичин и Маројичин, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Мароканац (не Марочанин), -н ца м, инстр. 

Марокацем,мн.Мароканци,МарОкiiнаца,Ма

роканцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Мароканка (не Марочiiнка), -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мароканскн (не марочкii), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
марокён, -ена м 14.1.1.; крёп-марокён, -ена 

м (тканина) 12.2.1. 
Мароко, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Марочанин не него Мароканац (в.) 

Марочiiнка не него Мароканка (в.) 

марочкii не него мароквнскн (в.) 

Марсёј боље Марсёљ (в.) 

Марсёљ (фр. Marsei11e, боље него Марсёј), 
-еља м 1.2.1.1.h.; 9.1.1.; 14.1.1. 

Марсељац, -љца м, инстр. -ем, мн. Марсељ

ци, Марсёљаца, Марсељцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Марсељеза, -ё ж 14.1.2.1. 
Марсёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
марСёљскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Марсијанац не него Марсовац (в.) 

Марсовац (не Марсијанац), -овца м, вок. 

Марсовче, инстр. Марсовцем (не -ом), мн. Мар

совци, Марсоваца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мартннка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мартйр, -ира м, ВОК. мартире и мартиру, ин

стр. мартиром и мартирем, мн. мартири, мар

тира 14.1.1.а. 

мартирilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
мартйријум, -а м, инстр. мартиријумом, мн. 

мартиријуми, мартиријума (и мартйриј, -ија 
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мартирологија 

М, инстр. мартиријем, мн. мартирији, мартири

јз) 5.1.5.; 14.1.1. 
мартирологија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Марцијал, -ала, вок. Марцијале 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
мipцијалаи, -лна, -лно, одр. марцијiiЛНИ, -в, 

-о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
марцијалиост, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
марцilпаи, -ана м, мн. марципани, марци

шiнii 14.1.1.C.d. 
марципанскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Марџори (енгл. Marjory), ж, индкл. 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
мipш,узв. 

мipш, марша м, ннстр. маршем (не -ом), мн. 

маршеви, маршёвii 14.1.1.С. 

маршiл, -ала м, ВОК. маршале, мн. маршали, 

маршалii 14.1.1.а. 

маршалов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маршiлскii, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маршалство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мipш-батВљон, марш-батаљ6на м, мн. 

марш-батаљ6ни, марш-батаљ6Нii 12.2.1.а.; 

14.1.1.С. 

мipшевати и мipшовати = марширати 

(в.) 

мipшевскii, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
марширати, марширам, 3. л. мн. марширају, 

прнл. сад. марширајући 14.5.1.1.(3) = мipшева

ти и мipшовати, -ујём, прил. сад. маршујући 

14.5.1.1.(2). 
маршрута и маршрjrrа, -ё ж, ген. мн. мар

шрУта 14.1.2.1.Ь. 

маршрутнii и маршрутнii, -в, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
маса, -ё ж, ми. масе, маса и мВса, -ё ж, ми. 

масе, масв 14.1.2.1.Ь. 

масажа, -ё ж, ген. мн. масажii 14.1.2.1.Ь. 

масакр, -а м, иистр. -ом, МИ. масакри, маса

кра 14.1.1.С. 

масёр, -ера м, ВОК. масеру, инстр. масером, 

ми. масери, масерв 9.1.1.; 14.1.1.а. 
масерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
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маслииарскii 

масеркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
масерскн, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
MaciiB, -ива м, мн. масиви, масивii 14.1.1.С. 
MaciiBaH, -вна, -вно, одр. масивни, -в, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
масивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Масина не него Мазииа (в.) 

масирати, масирiiм, 3. л. мн. масирају, прил. 
сад. масирајући 14.5.1.1.(3). 

маска, -ё ж, дат. маски и масци, ген. мн. маски 

и маска, -ё ж, дат. маски и масци, ген. мн. маски 

11.2.1.(\); 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
Маскibьи (итал. Mascagni), -ија м, инстр. Ма

скањијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 
маскара, -ё ж, мн. маскаре, маскзра и ма

скара, -ё ж, мн. маскаре, маскара, (средство за 

шминку) 14.1.2.1.Ь. 

маскар8да, -ё ж, геи. ми. маскарада (и ма

шкарада, в.) 14.1.2.1.Ь. 

маскенбiл и маскенбiл, -а м, мн. -балови, 

-баловii 14.1.1.С. 

маскер, -ера м, ВОК. маскеру, инстр. маскером, 

мн. маскери, маскера 9.1.1.; 14.1.1. 
маскирати, маскирiiм, 3. л. мн. маскира ју, 

прил. сад. маскирајући 14.5.1.1.(3). 
MaCKiipHii, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маскота, -ё ж, мн. маскоте, маск6та 

14.1.2.1.а. 

маслац, -а м И маслац, -аца м 14.1.1. = ма

сло, -а с 14.1.3. 
маслачак, -чка м, мн. маслачци, маслiiчакii, 

маслачцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
маслачков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маслачнii, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маслеиii и маСЛl!нii, -в, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
маслеиица, масленица и масленица, -ё ж, 

иистр. -ом, геи. ми. -йца 14.l.2.l.b = маслењача, 

-ё ж, ген. мн. -iiчii, (пита) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
маслењача = маслеиица (в.) 
маслина, -ё ж, мн. маслине, маслйна и ма

слина, -ё ж, мн. маслине, маслина 14.1.2.1.Ь. 

маслинiр и маслинiр, -а м, ВОК. -у И -е, ин

стр. -ом И -ем, мн. -и, -зрв 14.1.1. 
маслинiрскii и маслииiрскii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 



маслинарство 

маслинарство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
маслинаст и маслинаст, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
маслинйк = маслињiк (В.) 
м8слиница и маслиница, -ё Ж, инетр. -ом, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

маслйнка и маслйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. маслйнкй 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
маслинов и маслинов, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
маслиновина и маслиновина, -ё ж, ген. мн. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

маслйнскй и маслйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
маслињiк и маслињiк, -а М, мн. -аци, -ака, 

-ацима = маслинйк, -а М, мн. маслинйци, ма

слинйка, маслинйцима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
масло = маслац (В.) 

мас-медйј, мас-мёдија М, ииетр. мас-мёди

јем (не -ом), мн. мас-мёдији, мас-мёдйја 5.1.5.; 
12.2.1.; 14.1.1.а.с. 

масница, -ё ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца и ма

сница, -ё ж, инетр. -ом, мн. маснице, маснйца 

14.1.2.1.Ь. 

масно, прил. 14.б. 

MaCHOlia, -ё ж, МИ. масноће, масноћа 

14.1.2.1.Ь. 

масован и масован, -вна, -вно, одр. масовнй 

и масовнй, -а, -о, ген. мн. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
масовйк, -ика М, вок. масовйче, МИ. масови

ци, масовика, масовицима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

масовка и масовка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
масовно и масовно, прил. 14.6. 
масовност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
масон, -она М, вок. масоне, мн. масони, ма

сона 14.1.1.с. 

масонерија = масонство (В.) 
масонство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. = масонерија, 

-ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ОМ 5.1.5.; 14.1.2.1. 
масохitзам не него мазохitзам (В.) 

масохист(а) не него мазохист(а) (В.) 

масохистичкй не него мазохистичкй (В.) 

маст, масти ж, лок. масти, инетр. масти и ма-

шћу, МИ. масти, мастй, мастима 14.1.2.2. 

MaTiдop 

мастан, -сна, -сно, одр. маснй, -а, -о, геи. мн. 

-йх б.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
мастика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 14.1.2.1. 
мастилац (не мастиоц), -иоца М, вок. масти

оче, инетр. мастиоцем (не -ом), мн. мастиоци, 

мастилаца, мастиоцима б.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

мастило, -а с, МИ. мастила, мастйла 

14.1.3.c.d. 
MaCTitљaB и мастиљав, -а, -о, одр. мастиља

вй и мастиљавй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мастиљавити, мастиљавйм, прил. сад. ма

стиљавёћи 14.5.1.1.(4). 
MaCTitљaBOCT, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мастitљйр, -ара М, вок. мастиљару и масти

љаре, инетр. мастиљаром и мастиљарем, мн. ма

стиљари, мастиљара 14.1.1. 
MaCTitљapa, -ё ж, ген. МИ. мастиљара 

14.1.2.1.Ь. 

мастионица и мастионица, -ё ж, инетр. -ом, 

ген. мн. -йца 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мастиоц не него мастилац (В.) 

мастити, мастйм, прил. сад. мастёћи и ма

стити, мастйм, прил. сад. мастёћи 14.5.1.1.(4). 
мастодонт, -а М, мн. мастодонти, мастодо

ната б.3.; 14.1.1.с. 

мастодонтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мастойд, -ида М 14.1.1. 
мастоiЩан и мастоiЩан, -дна, -дно, одр. ма

стойднй и мастойднй, -а, -о, ген. мн. -йх б.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
мастоидiпис и мастоидitтис, -а М 14.1.1. 
Мастројiни (итал. Mastroianni), -иј а М, инетр. 

Мастројанијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ми, прид. индкл. 

ми, -а М, мн. матови, матова 14.1.1.с. 

Мпа = Мпо, -ё М, дат. Мати, ак. Мату, 

ВОК. Мато, инетр. Матом и Мато, -а М, дат. Ма

ту, ак. Мата, ВОК. Мато, инетр. Матом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
матВдор, -ора М, вок. матадору и матадоре, 

инетр. матадором и матадорем, МИ. матадори, 

матад6ра и матiдбр, -а М, вок. -у И -е, инетр. -ом 

И -ем, мн. -и, MaTiдopa 14.1.1. 
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мат-боја 

мат-боја, мат-бојё ж, МН. мат-боје, мат-боја 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Матвеј, -а М, вок. Матвеју, ннстр. Матвејем 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Матёј, -а М 5.1.4.; 14.1.1. 
Матејин, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.4.; 4.2.а.; 

14.3. 
математик:а, -ё ж, дат. математици 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
математичiр, -а М, вок. математичару и ма

тематичаре, инстр. математичаром и математи

чарем, МН. -и, математичара 3.1.3.; 14.1.1. 
математичiрев и математичiров, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
математичарк:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
математичарк:ин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
математичк:и = математск:и, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
математск:и = математичк:и (в.) 

матёр = мати (в.) 
матеретина = матерешина, -ё ж, ген. МН. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

матерешииа = матеретина (в.) 
матёрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
материјал, -ала М, МН. материјали, матери

јала 5.1.5.; 14.1.1.С. 
материјалан, -лна, -лно, одр. материјални, 

-а, -о, ген. МН. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
материјализам, -зма М 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. 
материјализација, -ё ж, дат. -иј и, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
материјализовати (се), -ујём (се), прип. сад. 

материјализујући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и ма
теријализирати (се), материјализирам (се), 3. 
n. МН. материјализирају (се), прип. сад. матери
јализйрајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3)). 

материјалист(а), -ё М, МН. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. 
материјалистичк:и, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
материјалистк:иња, -ё ж, ген. МН. материја

листкиња 5.1.5.; 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
материјалilтёт, -ета М 5.1.5.; 14.1.3. 
материјално, прип. 5.1.5.; 14.6. 
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матица 

материјалнопрiвни, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

материјалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

5.1.5.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
материнск:и и материнск:и, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
материнство и материнство, -а с = мiјчин

ство И мајчинство, -а с 6.2.2.; 1O.3.Ь.; 14.1.3. 
материца = матёриица, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

материчин = матёрничин, -а, -о, ген. МН. -их 
4.2.а.; 14.3. 

матерични = мirёрнични, -а, -о, ген. МН. -их 
4.2.а.; 14.3. 

мirёрница = мirерица (в.) 

мirёрничин = мirеричин (в.) 
мirёрнични = мirерични (в.) 
матерњи, -а, -ё, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
матероубиство, -а с, МН. матероубиства, ма-

тероубистава 6.2.2.; 1O.3.Ь.; 14.1.3.С. 
матероубица, -ё М, инстр. -ом, ген. МН. -убица 

и матероубица, -ё М, инстр. -ом, ген. МН. -убица 

14.1.2.1.а. 

мати = мiПёр, матёрё ж, ак. матёр, МН. матё
ре, матёра 14.1.2.2. 

Матија, -ё М, дат. -ији, вок. -ија, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Матијаш, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Матијин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Матијица, -ё М, вок. -е, инстр. -ом 1.1.2.1.а.; 

14.1.2.1. 
Матијичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Мати н, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мата и 

Мато, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
матинё, -еа М (с), ген. мн. матинеа 5.1.6.; 

14.1.1.; 14.1.3. 
матирати, матйрам, 3. n. мн. матйрају, прип. 

сад. матирајући 14.5.1.1.(3). 
Матиliевиli, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Мirица сi)пск:а, Матицё сј'lПскё ж, дат. Ма

тици сј'lПској, инстр. Матицом српском 1.2.1.1.m.; 
1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.2.1.; 14.3.2. 

матица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 



мirИЧiiр 

мirИЧiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, матичiiрii 3.1.3.; 14.1.1. 
мirичiiрев и мirичiiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мirичiiрка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
мirИЧiiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мirичiрск:ii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мirичин, -а, -о, ген. мн. -их (према Мirи-

ца) 4.2.а.; 14.3. 
мirичин, -а, -о, ген. мн. -их (према мirица) 

4.2.а.; 14.3. 
мirИЧЊiiК:, -а м, мн. матичњiiци, матичњiiкii, 

матичњiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
MirHii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мато = Мата (В.) 

Матов, -а, -о, ген. мн. -их (према Мато, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
матовилац = мотовилац (В.) 

мIПор, -а, -о, одр. матори, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мiПорост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Мirош, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Мirошев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мirошевац, -ёвца м, ВОК. матошёвче, иистр. 

матошёвцем (не -ом), ми. матошёвци, матоше

ваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
мirошеВСКii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
матрац не него мадрац (В.) 

мirријархiiлан, -лна, -лно, одр. матријархiiл-

ни, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
матријархiiт, -ата м 5.1.5.; 14.1.1. 
матријархiiтскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
мirримонијiiлан, -лна, -л но, одр. матримо

нијiiЛНИ, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

матрitмонијум, -а м, иистр. матримонију

мом, мн. матримонијуми, матримонијумii (и 

MaTpitMOHiij, -иј а м, инстр. матримонијем, мн. 
матримонији, матримонијii) 5.1.5.; 14.1.1. 

мirрица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ицii 

14.1.2.1.Ь. 

матрiiз, -6за м, ВОК. матрозе, мн. матр6зи, ма

тр6зii 14.1.1. 

маукнути 

MaTpOHiiM, -а м, геи. ми. матронимii = матро

нitмик, -а м, мн. матронимици, матронимикii, 

матронИмицимаll.2.1.(2); 14.1.1.с. 

матронitмик = MaTpOHiiM (В.) 
MaTpiicKii, -а, -о, ген. мн. -их, (према матрiiз) 

4.2.а.; 14.3. 
Матуз8лем и Матузалем не него Метуза

лем и Метузалем (В.) 

матуз8лем и матузалем не него метуз8лем 

и метузалем (В.) 

матурант, -а м, мн. матурани, матураната 

6.3.; 14.1.1.а. 
матуранткиња, -ё ж, ген. мн. матуранткињii 

(и матурантица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ицii) 14.1.2.1.а. 

MaTypaHTcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
матурИрати,матурИрiiМ,3.п. мн. матури

рају 14.5.1.1.(3). 
мiтушк:а = мiliушка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.а.; 14.1.2.1.а. 

мiliа, -ё ж, мн. Miiћe, маћа, (пега; врста биљ

ке) 14.1.2.1.Ь. 

мiliав, -а, -о, одр. маћави, -а, -о, ген. мн. -их, 

(пегав) 4.2.а.; 14.3. 
Мiliаш (мађ. Matyas), -а м, ВОК. Маћашу, ин

стр. Маћашем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Маliедонија не него Македонија (В.) 

мiliеха (не мiliуха), -ё ж, дат. маћеси и маће-

хи, ген. мн. Miiћёxa 11.3.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мiliехин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
MilieXiiHCKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маliи = макнути (В.) 

мiliуха не него мiliеха (В.) 

мiliухица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ицii, 

(цвет) 14.1.2.1.Ь. 

мiliушк:а = мiтушк:а (В.) 
маузер, -а м, инстр. -ом, мн. -и, маузёрii 

14.1.1. 
маузёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

маузолёј, -еја м, инстр. маузолејом, мн. мау

золеји, маузолејii 5.1.6.; 9.1.1.; 14.1.1.с. 
маукати, маучём, прип. сад. маучући = мија

укати, -чём, прип. сад. мијаучући (уп. мјаукати 

и мјаук:ати) 5.1.5.; 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
маук:нути, маукнём и маукнути, маукнём, 

(уп. мјаукнути) 14.5.1.1.(1). 
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Маунт Еверест 

МВунт Ёверест в. Монт Ёверест 
Маурнтанац, -нца м, инстр. -ем, мн. Маури

пiнци, Мауританаца, Маурипiнцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Мауританија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Мауританка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мауританскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мафија и мафија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. мафије, мафија и мафија, -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом, мн. -е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мафијаш, -аша м, ВОК. мафијашу, инстр. ма

фијашем (не -ом), мн. мафијаши, мафијаша 

5.1.5.; 14.1.1. 
мафијiiшкii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
мафијаштво, -а с 5.1.5.; 10.3.; 14.1.3. 
мах, маха и маха м, лок. маху и маку, мн. ма-

хови и махови, махова 14.1.1.С. 

Махабхарата, -ё ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
махагон = махагони (в.) 
махаг6ни, -ија м, инстр. -ијем (не -ом), ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.1.С. = махагон, -она м, мн. 

махагони, махагона 14.1.1.С. 

махагонијев, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

MaxaroHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
махала (= мала и мала), -ё ж, мн. махале, 

махала и махала, -ё ж, мн. махале, махала 4.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

махалскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
махјјљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Maxapaua, -ё м, ген. мн. Maxapiiџa 3.4.1.; 
14.1.2.1.а. 

махати, машём, прил. сад. машући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
махинiiлан, -лна, -лно, одр. махинални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
махинација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
махмудија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
махнит (не манит), -а, -о, ОДР. махнитй, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
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мачвiiнскii 

махнитати, махнитам, прил. сад. махнита

јући и махнИтати, -ам, прил. сад. махнитајући 

14.5.1.1.(3). 
махнитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
махнути, махнём 14.5.1.1.(1). 
маховинаст и маховинаст, -а, -о, одр. ма

ховинасти и маховинасти, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
махом, прил. 14.6. 
махорка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

махрама не него марама (в.) 

махсуз (не максуз), -а м, мн. махсузи, мах

суза 4.1.; 14.1.1.С. 
махуна (покр. мохуна), -ё ж, мн. махуне, ма

хуна 14.1.2.1.Ь. 

махунарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
махунаст, -а, -о, одр. махунасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
махунати се, -ам се, прил. сад. махунајући 

14.5.1.1.(3). 
махуннца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

махуњача, -ё ж, ген. мн. махуњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мац, узв. 

Мацiщоннја не него Македонија (в.) 

МацАни (итал. Mazzini), -иј а м, дат. -ију, ин-
стр. -иј ем 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

мацнти (се), мiiцим (се), прил. сад. мацёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
ма чијii, ма чија, ма чијё, ген. мн. -йх 12.3.3.; 

14.2.2. 
мач(и)јii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мач, мача м, инстр. мачем (не -ом), мн. маче

ви, мачёва и р. мачи, мача 14.1.1.С. 

мачак, мачка м, ВОК. мiiчку, мн. мачкови, мач

кова и мачци, мачака 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Мачва, -ё ж 1.1.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Мачванин, -а м, мн. Мачвани, Мачвiiна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мачвiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мачвiiнскй и мачванскй, -а, -о ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 



Мачвiiнскй Прњавор 

Мачвiiнскй Прњавор, Мач ванског(а) Прња

вора м, дат. Мачванском(е) Прњавору 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.; 14.3.2. 
Мачвiiнче, -ета с, з6. Мачванчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
мiче, мачета с, мн. мачићи, мачића, з6. ма

чад, -и 14.1.3. 
мачевалац (не мачеваоц), -аоца м, ВОК. ма

чеваоче, инстр. мачеваоцем (не -ом), мн. маче

ваоци, мачевалаца, мачеваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

мачевалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мачевiiлка и мачевiiлка, -е Ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
мачевање, -а с 14.1.3. 
мачеваоц не него мачевалац (в.) 

мачевати се, мачу јем се, прил. сад. мачу ју-

ћи се 14.5.1.1.(2). 
мачековац, -овца м, ВОК. мачековче, инстр. 

мачековцем (не -ом), мн. мачековци, мачекова

ца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мачење, -а с, ген. мн. мачења, (према маци

ти (се» 3.1.2.; 14.1.3. 
мачета, -е Ж, мн. мачете, мачета, (оружје) 

14.1.2.1.Ь. 

мачетина, -е Ж, ВОК. -о, ген. мн. -ина, (аугм. од 

мачка) 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
мачетина, е Ж, ген. мн. мачетина, (мачје ме

со) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мачеliй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) мн. мачићи, 

мачића, (дем. од мач) 3.2.3.; 14.1.1.С. 
мачјiiК, -а м, мн. мачјаци, мачјака, мачјаци

ма, (мачји измет) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мачка, -е Ж, дат. -ки, мн. мачке, мачака 6.2.2.; 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

мачкаст, -а, -о, одр. мачкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мiчкасто, прил. 14.6. 
мачкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мачкица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

мачков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мачор, -ора м, вок. мачоре и мачору, ин

стр. мачором и мачорем, мн. мачори, мачора 

14.1.1. 

машинство 

мачорскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мачу Шiкчу (шп. МасЬи Picchu, град Инка), 

Мачу Пикчуа м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
мачуга, -е Ж, дат. -зи, мн. мачуге, мачуга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мачурина, -е Ж, ВОК. -о, ген. мн. -ина, (аугм. од 

мачка) 14.1.2.1.Ь. 

Маџар = Мађар (в.) 
Маџарев = Мађарев (в.) 

Маџарија = Мађарија (в.) 
маџарити = мађарити (в.) 
Маџарица = Мађарица (в.) 

Маџаричин = Мађаричин (в.) 
Маџаров = Маџарев (в.) 

маџарон = мађарон (в.) 
Маџарска = Мађарска (в.) 

маџарскй = мађарскй (в.) 
Маџарче = Мађарче (в.) 
машак, машка м, мн. машци, машака, ма

шцима, (дем. од мах, маховина) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

машалii(х) и машала(х), узв. 

мiшати се, -ам се, прил. сад. машећи се 

14.5.1.1.(3). 
машинац, -нца м, вок. машинче, инстр. ма

шинцем (не -ом), мн. машинци, машинаца, ма

шинцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
машинбравiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 14.1.1. 
машинбравiiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
машингевер, -ера м, инстр. машингевером, 

мн. машингевери, машингевера и машингевер, 

-а м, инстр. -ом, мн. -и, машингевера 14.1.1. 
машинерија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
машинист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

машйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -КЙ 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
машиновођа, -е Ж, ген. мн. машиновођа 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.а. 

машиновођин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
машиноградња, -е Ж 14.1.2.1. 
машйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
машинство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
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машитисе 

машити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
машице, машйца ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

машка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
машкара, -ё ж, МН. машкаре, машкара, (ма

ска; учесник у карневалу) 14.1.2.1.Ь. 

машкарЦда, -ё ж, ген. МН. машкарада 

14.1.2.1.Ь. 

машна и машна, -ё ж, ген. МН. машнй 

14.1.2.1.Ь. 

машница и машница, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

МН. машнйца 14.1.2.1.Ь. 

ма шта 12.3.3.; 14.2.2. 
машта и машта, -ё ж 14.1.2.1. 
маштав и мiштав, -а, -о, одр. маштавй и 

маштавй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
маштавост и мiштавост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
машталац (не маштаоц), -аоца М, ВОК. ма

штаоче, инстр. маштаоцем, МН. маштаоци, ма

шталаца и мiшталац (не маштаоц), -аоца М, 

ВОК. маштаоче, инстр. маштаоцем, МН. маштаоци, 

машталаца 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
машталачкii и машталачкй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
маштало, -а с (М), мн. маштала, маштiiла 

14.1.3. 
маштанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
маштаоц и мiштаоц не него машталац и 

мiшталац (В.) 

маштар, -ара М, ВОК. маштару и маштаре, ин

стр. маштаром и маштарем, мн. маштари, ма

штара и мiштар, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 14.1.1.а. 

маштарија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
маштарскii и мiштарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
маштати и маштати, -ам, прип. сад. машта

јући и маштајући 14.5.1.1.(3). 
маштёње = машliёње (В.) 
маштовит, -а, -о, одр. маштовити, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
маштовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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меда 

машliеиица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца = 

машliёнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
машliёнка = машliеница (В.) 
машliёње = маштёње, -а с 14.1.3. 
меандар, -дра М, мн. меандри, меандара 

6.2.1.; 14.1.1.с. 
меандрИрати,меандрйрам,3.п.мн.меан

дрирају, прип. сад. меандрирајући 14.5.1.1.(3). 
Мевлуд, -уда М и Мевлуд, -а М 1.2.1.1.t.; 

14.1.1.а. 

мегабајт, -а М, мн. мёгабајти, мёгабајта 

14.1.1.с. 

мегават и мегават, -а М, мн. -и, -ата 14.1.1.с. 

мегаволт, -а М, мн. мёгаволти, мёгаволта 

14.1.1.с. 

мегалiiт, -ита М, мн. мегалити, мегалита 

14.1.1.с. 

мегаломан, -ана М, мн. мегаломани, мега

ломана 14.1.1.а. 

мегаломанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
мегаломанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

мегаломанскii и мегаломанскii, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мегаломанство и мегаломанство, -а с 

\О.3.Ь.; 14.1.3. 
мегатона и мегатона, -ё ж, ген. мн. -она 

14.1.2.I.Ь. 

мегафон, -она М, мн. мегафони, мегафона и 

мегафон, -а М, мн. -и, -она 14.1.1.с. 

мегафонскii и мегафонскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мегахерц, -а М, ген. мн. мёгахерца 14.1.1.с. 

мегдан (и заст. мејдан), -ана М, мн. мегдани, 

мегдана 14.1.1.с. 

мегдаНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мегдаНl.lија (и заст. мејдаНl.lија), -ё м, дат. 

-ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

мед ек. уп. ијек. мјед 

мед, мёда м, пок. меду 14.1.1. 
меда = медо, -ё м, дат. меди, ак. меду, ВОК. мё

до, инстр. медом, мн. меде, меда 14.1.2.1. и медо, 
-а М, дат. меду, ак. меда, ВОК. мёдо, инстр. медом, 

мн. меде, меда 14.1.1.g. 



медаља 

медаља, -ё ж, МН. медаље, Mёдiiљa 14.1.2.1.Ь. 

медаљнца, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

медаљон, -она М, МН. медаљони, медаљона 

14.1.1.с. 

медаљончиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

медаљончићii 3.1.3.; 14.1.1.с. 
медан ек. уп. ијек. мједан 

медАр, -ара М, вок. мёдару и мёдаре, инстр. 

медаром и медарем, МН. медари, медара и мё

дар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. -и, 

мёдара 14.1.1. 
мещ\рица, -ё М, вок. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

медвед ек. уп. ијек. медвјед 

медведа к ек. уп. ијек. медвједак 

медведар ек. уп. ијек. медвједар 

медведарев и медведаров ек. уп. ијек. ме-

двједарев и медвједаров 

медведарка ек. уп. ијек. медвједарка 

медведаркин ек. уп. ијек. медвједаркии 

медведаст ек. уп. ијек. медвједаст 

медведасто ек. уп. ијек. медвједасто 

Медведев, -а М, инстр. Медведе вом и Медве-

девим 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

медведина ек. уп. ијек. медвједина 

медведиli ек. уп. ијек. медвједиli 

медведица ек. уп. ијек. медвједица 

медведичин ек. уп. ијек. медвједичин 

медведичица ек. уп. ијек. медвједичица 

медведов ек. уп. ијек. медвједов 

медведовина ек. уп. ијек. медвједовина 

Медвеђа, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
медвеђн ек. уп. ијек. медвјеђн 

медвече ек. уп. ијек. медвјече 

медвјед ијек. (ек. медвед, не међед), мн. 

медвU)еди, мёдвШёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
медвједак ијек. (ек. медведак), -тка М, 

вок. мёдвU)ёче, МН. медвU)еци, медвШёда

ка, медвU)ецима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
10.1.2.1.; 14.1.1. 

медвједАр ијек. (ек. медведар), -ара М, вок. 

мёдвШедару и мёдвШедаре, инстр. медвШе

даром и медв(ј)едарем, МН. медвU)едари, ме

двШедара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 

медецйнскй 

медвједарев и медвједаров ијек. (ек. медве

дарев и медведаров), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

медвједарка ијек. (ек. медведарка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

медвједаркин ијек. (ек. медведiркин), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
медвједаст ијек. (ек. медведаст), -а, -о, одр. 

медвU)едасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

медвједасто ијек. (ек. медведасто), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
медвједина ијек. (ек. медведина), -ё ж, ген. МН. 

медвU)едина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
медвједиli ијек. (ек. медведиli), -а М, вок. -у, 

инстр. -ем (не -ом), ген. МН. медвU)едића 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 

медвједица ијек. (ек. медведица), -ё ж, вок. 

медвU)едице, инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

медвједичин ијек. (ек. медведичин), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
медвједичица ијек. (ек. медведичица), -ё 

ж, вок. медвU)едичице, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
медвједов ијек. (ек. медведов), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
медвједовина ијек. (ек. медведовина), -ё ж, 

ген. МН. медвU)едовина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
медвјеђй ијек. (ек. медвеђй), -а, -ё, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
медвјече ијек. (ек. медвече), -ета с, з6. -ечад, 

-и 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.3.с. 
Медеја, -ё ж, митоn. 1.2.1.1.f.; 5.1.6.; 14.1.2.1.а. 
Медејин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.6.; 4.2.а.; 

14.3. 
меден и меден ек. уп. ијек. мједен и мједен 

меденица ек. уп. ијек. мједеница 

медёнка ек. уп. ијек. мједёнка 

медено и медено, прип. 14.6. 
медењАк ек. уп. ијек. мједењак 

медёт! (тур. у помоћ!, помагај!; исп. медека-

ти), УЗВ. 

медецина не него медицина (В.) 

медецинiр не него медицинiр (В.) 

медецннскн не него медiЩiiнскii (В.) 
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медиевiлан 

медиевiлан, -лна, -лно, одр. мёдиевалнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
медиевализам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
медиевалист(а) = медиевист(а), -е м, мн. -и, 

-иста, -истима 6.2.1.; 14.1.1.е. 
медиевалистика, -е Ж, дат. медиевалистици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
медиевијум, -а м, инстр. медиевијумом (и ме

диевиј, -ија м, инстр. медиевијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
медиевист(а) = медиевалист(а) (в.) 
медиевисткиња, -е Ж, ген. мн. медиевисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
медијалан, -лна, -лно, одр. мёдијалнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
медијана, -е м, ген. мн. медијана 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

медијастинiлан, -лна, -лно, одр. мёдија

стиналнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

медијастинум, -а м, ген. мн. медијастинума 

5.1.5.; 14.1.1.С. 
медијiТОР, -а м, вок. мёдијатору и мёдија

торе, инстр. медијатором и медијаторем, мн. -и, 

-ора 5.1.5.; 14.1.1.а. 
медијација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
медијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
медијум, -а м, инстр. мёдијумом, мн. мёдију

ми, мёдијума (и медиј, -ија м, инстр. мёдијем, мн. 

мёдији, мёдија), (Клајн 2009: ,,меguјум и Meguj 
у свим значењима, ипак, у значењу средства 

масовне комуникације, под утицајем енгл. mass 
media, преовлађује облик Meguj: тако и придев 
MegujcKu.") 5.1.5.; 14.1.1. 

медијумов, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

медијумски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

медикамеи(а)т, -нта м, мн. медикаменти, ме

дикамената 6.3.; 14.1.1.С. 
медикаментозан, -зна, -зно, одр. мёдика

ментозни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
медикација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

медиократија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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медо 

медиокрilтет, -ета м, мн. медиокритети, ме

диокритета 14.1.1.С. 

медиокритетски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
медитативан, -вна, -вно, одр. мёдитатйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
медитација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Медитеран, -ана м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Медитеранац, -нца м, инстр. -ем, мн. Ме

дитеранци, Медитеранаца, Медитеранцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Медитерiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
медитерански, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
медити, -им, прил. сад. медећи, (заслађивати 

медом) 14.5.1.1.(4). 
медитирати, медитйрам, 3. л. мн. медитира-

ју, прил. сад. медитирајући 14.5.1.1.(3). 
медица = медовина и медовина (в.) 

медицина (не медецина), -е Ж 14.1.2.1. 
медицинiр (не медецинiр), -ара, ВОК. мё-

дицинару и мёдицинаре, инстр. медицинаром 

и медицинарем, мн. медицинари, медицина

ра 14.1.1.а. 

медицинарев и медицинаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
медицинiрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
медицйнка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -ки, (спорт. 

тешка, испуњена кожна лопта за спортска ве

жбања) 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

медицинскй (не медецинскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Медичи (итал. Medici), -иј а м, дат. -ију, ин

стр. -ијем; Лоренцо де Мёдичи (Lorenzo de' Ме
dici), ген. Лоренца де Медичија 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

медљика, -е Ж, дат. -ци, мн. медљике, мёдљи

ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
медљикав, -а, -о, одр. медљикави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
медница и медница, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. 

мёднйца 14.1.2.1.Ь. 

медо = меда (в.) 



медовина 

медовина и медовина, -ё ж = медица, -ё ж 

14.1.2.1.Ь. 

медовит, -а, -о, одр. медовитй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
медоносан, -сна, -сно, одр. медоноснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
медоносница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

медоња, -ё м, ген. мн. медоња 14.1.2.1.а. 

медреса, -ё ж, мн. медресе, медреса 

14.1.2.1.Ь. 

Медуза, -ё ж, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1.а. 
медуза, -ё ж, ген. мн. медуза 14.1.2.1.Ь. 

међа, -ё ж, дат. међи и мёђи, ак. мёђу, лок. ме-

ђи, инстр. међом, мн. мёђе, међа 14.1.2.1.Ь. 

међАк = међiш (в.) 
међiш, -аша м, инстр. међашем (не -ом), мн. 

међаши, међаша = међАк, -ака м, мн. међаци, 

међака, међацима = међнйк, -ика м, мн. међни

ци, међника, међницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
међашити (се) = међити (се) (в.) 

међашица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

међiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх = међiшнй, -а, 

-о и међiшњй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
међiшнй = међiшкй (в.) 
међiшнйк, -а м, мн. међашнйци, међашнй-

ка, међашнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
међiшњй = међiшкй (в.) 
међед не него медвед, медвјед (в.) 

Међимурац боље Међумурац (в.) 

Међимурје боље Међумурје (в.) 

Међимурка боље Међумурка (в.) 

међимурскй боље међумурскй (в.) 

међити (се), -им (се), прил. сад. међёћи (се) = 
међашити (се), међашйм (се), прил. сад. међа

шёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
међица, -ё ж, инстр. -ом, мн. међице, мёђй-

ца 14.1.2.1.Ь. 

међнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
међнйк = међiш (В.) 

међу, мёђу се, предл. 

мёђуакт = мёђучйн (В.) 
међубалкiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мёђуверскй ек. уп. ијек. мёђувјерскЙ. 

међуледенй 

међувиличнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мёђувјерскй ијек. (ек. мёђуверскй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
међувлада, -ё ж, ген. мн. међувлада 

14.1.2.1.Ь. 

међувреме ек. уп. ијек. међувријеме 

међувремен, -а, -о, одр. међувременй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
међувријеме ијек. (ек. међувреме), међувре

мена с, ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
међуврста, -ё ж, ген. МН. -врста 14.1.2.1.Ь. 

међуградскй и међуградскй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
међудневница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

међудневничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

међудРжiвнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
међуепоха, -ё ж, дат. међуеп6хи и међуеп6си, 

ген. МН. међуеп6ха 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

међуетапа, -ё ж, ген. МН. међуетапа 

14.1.2.1.Ь. 

међузависан,-сна,-СНО,одр. међузависнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
међузависност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
међузвезданй ек. уп. ијек. међузвјезданЙ. 

међузвјезданй ијек. (ек. међузвезданй), -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
међузглобнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мёђузонскй и међузонскй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
међузубни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мёђуигра, -ё ж, ген. МН. мёђуигара и међу

игара 14.1.2.1.Ь. 

међујезичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

међукатедарскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мёђукласа и међукласа, -ё ж, ген. МН. мёђу-

класа и међукласа 14.1.2.1.Ь. 

међукласнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
међукоснй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
међуледенй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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међуљудски 

међуљудски и међуљудски, -а, -о, ген. мн. 

-их 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
међумесни ек. уп. ијек. међумјесни 

међумјесни ијек. (ек. међумесни), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
међумозак, -мозга м, мн. -мозгови, -мозгова 

б.2.1.; 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Међумурац (мање уоб. Међимурац), -урца 

м, инстр. Међумурцем (не -ом), Међумурци, Ме

ђумураца 1.2.1.1.d.; б.2.1.; 14.1.1.а. 
Међумурје (мање уоб. Међимурје), -а с 

(ПМС: "Међумурје, Међумурка, дат. -КИ, Ме

ђумурац (боље него Међимурје и сл.)"; Клајн 

2009: "Међумурје, Међумурац, -урка (боље) 
и Међимурје, Међимурац, -урка.") 1.2.1.1.h.; 
14.1.3. 

Међумурка (мање уоб. Међимурка), -е Ж, дат. 

-ки, ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
међумурски (мање уоб. међимурски), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међународни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међународноправни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
међунационални и међунационални, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међуножје, -а С, ген. мн. -ножја 1.2.1.1.h.; 

14.1.3. 
међуоднос, -а м, ген. мн. -однОСа 14.1.1.С. 

међуопштински и међуопштински, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међушшуба, -е Ж, мн. -шi.лубе, -палуба 

14.1.2.1.Ь. 

међупарламентiрни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
међупартијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
међупланетiрни = међупланетни, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међупланетни = међупланетiрни (в.) 
међуплеменски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
међупотез, -а м, ген. мн. -еза 14.1.1.С. 

међуправац, -вца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

-правци, -праваца, -правцима б.2.1.; 14.1.1.С. 

међупр6стор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1. 
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међупр6сторни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
међуратни и међуратни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
међуребiрни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
међурепублички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
међуречје ек. уп. ијек. међуријечје 

међуријечје ијек. (ек. међуречје), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), ген. мн. међуријечја (ек. међуречја) 

2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
међусловёнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
међуслој и међуслој, -слоја м, инстр. -слојем 

(не -ом), МН. -слојеви, -слојева 14.1.1.С. 

међусобан, -бна, -бно, одр. међусобни, -а, 

-о, ген. МН. -их б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
међусобни и међусобни, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
међусобно и међусобно, прип. 14.б. 

међуспрат, -а м, МН. -спратови, -спратова 

14.1.1.С. 

међустаница, -е Ж, инстр. -ом, МН. -станице, 

-станица 14.1.2.1.Ь. 

међустанични, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
међустепен и међустепён, -ена м, ген. мн. 

ена 14.1.1.С. 

међустрiначки и међустраначки, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
међУтим, РЧЦ. 

међуliелијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

међуусев ек. уп. ијек. међуусјев 

међуусјев ијек. (ек. међуусев), -а м, ген. МН. 

-усШева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
међуфаза, -е Ж, ген. МН. -фаза 14.1.2.1.Ь. 

међуфiiзни и међуфiзни, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
међуцi)Квени, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
међучин, -а м, МН. мёђучинови И међучйно

ви, -ова 14.1.1.С. = међуакт, -а м, МН. мёђуакти, 

мёђуаката б.3.; 14.1.1.С. 

меза = мезе (в.) 

мезалијiiнса, -е ж, ген. МН. мезалијанси 

14.1.2.1.Ь. 



мезанiiн 

мезанiiн, -ина М, МН. мезанини, мезанина 

= мецанйн, -ина М, МН. мецанини, мецанина 

14.1.1.с. 

мезгровит, -а, -о, одр. мезгровити, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мезе, -ета с 14.1.3. = меза, -е ж, (тур. јело које 

се нуди уз пиће) 14.1.2.1. 
мезелук, -а М, МН. мезелуци, мезелука, ме

зелуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мезеliење, -а с 14.1.3. 
мезимац и мезимац ек. уп. ијек. мјезимац 

и мјезимац 

мезимица и мезимица ек. уп. ијек. мјезими

ца и мјезимица 

мезимче и мезiiмче ек. уп. ијек. мјезимче и 

мјезiiмче 

мезозојскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мезолiiт, -ита М = мезолИтик, -а М 14.1.1. 
мезолИтик = мезолiiт (В.) 
мезолiiтскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мејдан боље мегдан (В.) 

мејданџија боље мегданџија (В.) 

Меје (фр. Meillet), -еа М 5.2.4.; 
Мејерхољд, -а М, рус. 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
мејл, -а М, мн. мејлови, мејлова, рач. 14.1.1.с. 

мејлинг-лйста (енгл. mailing list), меј-

линг-листе ж, ген. мн. мејлинг-лйста 12.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

мејтеф не него мектеб (В.) 

мек, мека и мека, меко и меко, одр. меки и 

мекй, мека и мека, меко и меко, ген. мн. -их, 

комп. мекши, најмекшй, 4.2.а.; 14.3. 
мека, -е ж, дат. меки и меци, ген. мн. мека, 

(мамац) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мека, -е ж, дат. меки и меци, ген. мн. мека, 

(мекетање) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Мека, -е ж, дат. Меки 1.2.1.1.ћ.; 11.3.2.е.; 

14.1.2.1. 
мека н, -а, -о, одр. мекани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
меканост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мекати = мечати (В.) 
мекахан, -хна, -хно, одр. мекахни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Мекбет не него Магбет (В.) 

мекопутан 

мекет, -а М, ген. мн. мекета 14.1.1.с. 

мекетав, -а, -о, одр. мекетави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мекетати, -ћем, прил. сад. мекећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
мекетнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мекика, -е ж, дат. -ки (не -ци), мн. мекике, 

мекика 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мекињак, -а М, мн. мекињiiци, мекињiiка, 

мекињацима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мекињаст, -а, -о, одр. мекињасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мекиње, мекйња ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

мекнути, мекнем, (према мечати) 

14.5.1.1.(1). 
мекнути, -нем, (помало мекшати) 

14.5.1.1.(1). 
мекодушан, -шна, -шно, одр. мекодушнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мекодушност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мекокор, -а, -о, одр. мекокори, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мекокорац, -орца М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

мекокорци, мекокораца и мекокорац, -рца М, 

инстр. -ем (не -ом), мн. мекок6рци, MeKOKopiiцa, 

мекок6рцима 6.2.1.; 14.1.1.с. 
мекокорка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

мекокос, -а, -о, одр. мекокоси, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мекокосност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мекокостан, -сна, -сно, одр. мекокосни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
мекокрилац, -йлца М, инстр. мекокрйлцем 

(не -ом), мн. мекокрилци, мекокрилаца 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

мекоОбразан, -зна, -зно, одр. мекообразни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мекоперка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

мекопут, -а, -о, одр. мекопутй, -а, -о, ген. мн. 

-их = мекопутан, -тна, -тно, одр. мекопутни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мекопутан = мекопут (В.) 
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мекопутност 

мекопутност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мёкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мекота, -е ж 14.1.2.1.Ь. 

мекоl1а, -е ж 14.1.2.1.Ь. 

Мекснканац, -нца М, инстр. МеКСИКliнцем, 

мн. Мексиканци,Мексиканаца, Мексиканци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Мексикiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мексикiнскй = мексичкй, -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мексичкй = мексикiнскй (в.) 

мектеб (не мејтеф), -а М, ген. МН. мёктёба 

14.1.1.С. 

мекушац, -шца М, инстр. мекушцем (не -ом), 

мн. мекушци, мекушаца, мекушцима 6.2.1.; 
14.1.1. 

мекушачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мёкушност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мекшати, -ам, прнп. сад. мекшајући 

14.5.1.1.(3). 
Мелiнија и Меланија, -ё ж, дат. -ији, вок. 

-ија, инстр. -иј ом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
меланом, -6ма М, МН. мелан6ми, мелан6ма 

14.1.1.с. = мелан6ма, -ё Ж, МН. мелан6ме, мела

н6ма 14.1.2.1.Ь. 

мелан6ма = меланом (в.) 

меланхолија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
меланхолик = меланхоличiр (в.) 
меланхоликиња = меланхоличiрка (в.) 
меланхоличан, -чна, -чно, одр. меланхолич-

ни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
меланхоличiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. = меланхолик,-а 

м,вок.меланхОличе,мн.меланхОлици,мелан

холика, меланхолицима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

меланхоличарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. = меланхоликиња, 

-ё ж, ген. мн. меланхоликиња 14.1.2.1.а. 

меланхоличкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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мелоцичкй 

меланхолично, прип. 14.6. 
меланхолнчност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мелез, -а М, вок. мёлезу, мн. мелези, мёлёза 

= мелезан, -ана М, вок. мёлезане, мн. мелеза

ни, мелезана = мелезар, -ара М, вок. мёлезару 
и мёлезаре, инстр. мелезаром и мелезарем, мн. 

мелезари, мелезара 14.1.1. 
мелезан = мелез (в.) 
мелезанка = мелескиња (в.) 
мелезiр = мелез (в.) 
мелем (не мехлем), -а М, ген. мн. мёлёма 

14.1.1.С. 

Мелёнтије, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

мелескй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мелескиња, -е ж, ген. мн. мелескиња = меле

занка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

мелilзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. = мелизма,-ё 

ж 14.1.2.1. 
мелilзма = мелизам (в.) 
мелизматичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
мелика, -ё ж, дат. -ци, мн. мелике, мёлика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мелиор8ција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
мелиор8цйјскй = мёлиорационй, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мелоција и мелоција, -е М, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мелоцйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мелоцика, -е М, дат. -ци, ген. мн. мелодика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мёлоциозан = мелоцичан (в.) 

мелодиознiiст = мелодичнiiст (8.) 
мелоцичан, -чна, -чно, одр. мелодични, -а, 

-о, ген. мн. -их = мёлодиозан, -зна, -зно, одр. мё

лодиозни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мелодичар, -а М, вок. мёлодичару и мё

лодичаре, инстр. -ом и -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

мелоцичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 



мелодичност 

мелодичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

= мелодиозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мелодрама (уоб. мёлодрама), -ё м, ген. мн. 

мелодрама и мелодрама, -ё м, ген. мн. мело

драма 14.1.2.1.Ь. 

мелодраматика, -ё м, дат. мелодраматици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
мелодраматичан, -ч на, -чно, одр. мелодра

матичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мелодраматичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мелодрiмскii и мелодраМСКii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
меломан, -а м, мн. меломани, меломана 

и меломiн, -ана м, мн. меломани, меломана 

14.1.1.а. 

меломанија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

меломiнка, -ё м, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

мелош!ја и мелопеја, -ё м, ген. мн. мелопе

ја 14.1.2.1.Ь. 

мељава, -ё м, мн. мељаве, мёљава и мељава, 

-ё м, мн. мељаве, мељава 14.1.2.1.Ь. 

мељiч, -ача м, инстр. мељачем (не -ом), мн. 

мељачи, мељача 14.1.1.С. 

MeљiiBO, -а с, ген. мн. мёљйва 14.1.3.C.d. 
мементо, -а м, мн. мементи, мемената 6.3.; 

14.1.1.С. 

мемљив, -а, -о, одр. мемљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мемљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мемовр, -ара м, ИИСТр. мемоаром, ми. мемо

ари, мемоара, уоб. у мн. 14.1.1.С. 

мемоарист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

мемоарitстика, -ё ж, дат. мемоаристици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
меморија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
меморitјiл, -ала м, мн. меморијали, мемори

јала 5.1.5.; 14.1.1.С. 
мi!моријiлан, -лна, -лно, одр. мёморијалнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх, уоб. одр. 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

менстру8ција 

MeMopiijcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

меморисати, -ишём, прил. сад. меморишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и меморирати, меморйрам, 
3. Л. мн. меморирају, прил. сад. меморирајући 
14.5.1.1.(3». 

мена ек. уп. ијек. мијена 

менiж = менажа (в.) 

менажа, -ё ж, мн. менаже, менажа 14.1.2.1.Ь. 

= менiж, -ажа м, мн. менажи менажа 14.1.1.С. 

менажерија, -ё ж, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
менажерiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
менаџёр, -ера м, вок. мёнаџёру, инстр. мена

џером, мн. менаџери, менаџера и менаџер, -а 

м, вок. -у, инстр. -ом, мн. -и, -ёра, 3.4.1.; 9.1.1.; 
14.1.1. 

менаџёрскii и MeHauepcKii, -а, -о, ген. мн. 
-йх 3.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 

менаџерство, -а с, мн. менаџерства, мена

џёрстава 3.4.1.; 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
менгеле, мёнгёла ж ми. 14.l.2.l.Ь. 

Менелај, -а м, вок. Менелају, инстр. Менела

јем (не -ом) и Менелiј, -аја м, вок. Мёнелају, ин

стр. Менелајем (не -ом), митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
Менелајев и Менелајев, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
менза, -ё ж, ген. ми. менза и мензй 

14.l.2.1.Ь. 

менЗiш, -аша м, вок. мёнзашу, инстр. менза-

шем (не -ом), ми. мензаши, мензаша 14.1.1. 
мензiшкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мензес = мензис (в.) 

мензис, -а, ми. мензиси, мёнзйсii = мензес, 

-а м, мн. мензеси, мёнзёса 14.l.l.С. 

MeHii, менија м, инстр. менијем (не -ом), мн. 
менији, менија 5.1.5.; 14.1.1.с. 

Hii 

менити се ек. уп. ијек. мијенити се 

меница ек. уп. ијек. мјеница 

меничнii ек. уп. ијек. мјеничнii 

меничнопрiвнii ек. уп. ијек. мјеничнопрiв-

менопауза, -ё ж 14.1.2.1. 
мi!нструiлнii, -а, -о, геи. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
менструација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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мента 

мента = метвица (в.) 
менталirrёт, -ета м, ми. менталитети, мен

талитета 14.1.1.С. 

ментiлнй и ментiлнй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
ментор и ментор, -а м, вок. -у И -е, иистр. -ом 

и -ем, ми. -и, -ора 14.1.1. 
менторскй и менторскй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
менторство и менторство, -а с, ми. -ства, 

-става 6.2.2.; 14.1.3. 
мењати ек. уп. ијек. мијењати 

мењiч ек. уп. ијек. мјењiч 

мењачкй ек. уп. ијек. мјењачкй 

мењiчннца ек. уп. ијек. мјењiчница 

мењшевйк, -ика м, ми. мењшевици, мењше-

вика, мењшевицима и мењшевик, -а, ми. мењ

шевици, мењшевика, мењшевицима 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

мењшевйчкй и мењшевичкй, -а, -о, геи. ми. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мера ек. уп. ијек. мјера 

мерАк, -ака м, ми. мераци, мерака, мераци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
мераклија и мераклија, -ё м, дат. -ији, ВОК. 

-ијо, иистр. -ијом, ми. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мераклйјскй, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мераliй ек. уп. ијек. мјераliй 

мерiч ек. уп. ијек. мјерiч 

мерачица ек. уп. ијек. мјерачица 

мерачкй ек. уп. ијек. мјерачкй 

мердевине, -ина ж ми. 14.1.2.1.Ь. 

мерёње ек. уп. ијек. мјерёње 

мерзер и мерзер, -а м, иистр. -ом, геи. ми. мёр

зёра 14.1.1.С. 

мерзерскй и мерзерскй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мерндијйн, -ана м, ми. меридијани, мериди

јана 5.1.5.; 14.1.1.С. 
меридијiНСКЙ, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
меРИДИОНiлан, -лна, -лно, одр. мёридионал-

ни, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мернлац ек. уп. ијек. мјерилац 

мерило ек. уп. ијек. мјерило 

мериоц не него мерилац (в. мјерилац) 
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Месёц 

мерити ек. уп. ијек. мјерити 

меритократија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
меритiiран, -рна, -рно, ОДр. мёриторни, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мерица ек. уп. ијек. мјерица 

меркантИлист(а), -ё м, ми. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

меркантилистичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

меркати ек. уп. ијек. мјеркати 

Меркатор, -а м, иистр. -ом 1.2.1.1.т.; 14.1.1. 
Меркур, -ура м, иистр. -ом И -ем, МИТОЛ. 

1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
Меркурије, -а м, иистр. -ем (не -ом) 5.1.5.; 

14.1.1.а. 

мерљив ек. уп. ијек. мјерљив 

мерљивост ек. уп. ијек. мјерљивост 

мернй ек. уп. ијек. мјернй 

мернйк ек. уп. ијек. мјернйк 

Меровйнзи, Меровинга м МИ., дат. Меровин-

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
меровйншкй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
меродаван ек. уп. ијек. мјеродАван 

меродавност ек. уп. ијек. мјеродавност 

мерцАн, -ана м; мерџан-грожђе 3.4.1.; 12.2.; 
14.1.1. 

месар, -ара, ВОК. мёсару и мёсаре, иистр. 

месаром и месарем, ми. месари, месара и ме

сар, -а м, ВОК. -у И -е, ми. -и, -ара 14.1.1. 
месара, -ё ж, ми. месаре, мёсара 14.1.2.1.Ь. 

месарев и месаров, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
месарица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. ми. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

месаричин, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

месiрница, -ё ж, иистр. -ом, геи. ми. -ица = 

месни ца и месннца, -е ж, иисТр. -ом, геи. ми. 

месницё и мёсница 14.1.2.1.Ь. 

месарош и месарош, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем 

(не -ом), геи. ми. -оша 14.1.1. 
месарскй и месарскй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
месарство, -а с lО.3.Ь.; 14.1.3. 
месёц ек. уп. ијек. мјесёц 

Месёц ек. уп. ијек. Мјесёц 



месец-два 

месец-два ек. уп. ијек. мјесец-два 

месецЬслов ек. уп. ијек. мјесецЬслов 

месечiiр ек. уп. ијек. мјесечiiр 

месечiiрка ек. уп. ијек. мјесечiiрка 

месечiiрски ек. уп. ијек. мјесечiiрски 

месечiiрство ек. уп. ијек. мјесечiiрство 

месечаст ек. уп. ијек. мјесечаст 

Мёсечев и Мёсечев ек. уп. ијек. Мјёсечев 

и Мјёсечев 

мёсечев и месечев ек. уп. ијек. мјёсечев и 

мјесечев 

мёсечииа ек. уп. ијек. мјёсечина 

мёсечинаст = мёсечаст (В. мјёсечаст) 
месечиli ек. уп. ијек. мјесечиli 

мёсечни ек. уп. ијек. мјёсечии 

месечник ек. уп. ијек. мјесечник 

месечно ек. уп. ијек. мјесечно 

Месија, -е М, дат. -ији, вок. -ија, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
месијанИзам, -зма М 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1. = ме

сијанство, -а с 5.1.5.; 10.3.; 14.1.3. 
месијанист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
месијанистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
месијiiнски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
месијанство = месијанИзам (В.) 
Месијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
месингаи, -а, -о, одр. месингани, -а, -о, ген. 

мн. -их, уоб. одр. 4.2.а.; 14.3. 
месити ек. уп. ијек. мијесити 

Месјар (сnч. Miisiar), -а М, вок. -у И -е, инстр. 
-ом и -ем 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

меснатбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мёсни ек. уп. ијек. мјёсни 

месни, -а, -о, ген. мн. -их, (према месо) 4.2.а.; 

14.3. 
месник ек. уп. ијек. мјёсник (В. мјештанин) 

месница = месiрница (В.) 

месо, -а с, ген. мн. меса 14.1.3.c.d. 
месождер, -а М, вок. -у, инстр. -ом, мн. -и, -ера 

= месојед, -а М, ген. мн. месоједа 14.1.1.а. 

месождеран, -рна, -рно, одр. месождерни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

металургија 

месождерство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
месојед = месождер (В.) 
МеСОПОТiiмија, -е ж, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
местанце и мёстАнце ек. уп. ијек. мјестанце 

и мјестiiице 

месташце и местiiшце ек. уп. ијек. мјеста

шце и мјёсташце 

мести и мести, метем, прип. сад. метући 

14.5.1.1.(1). 
местимице ек. уп. ијек. мјёстимице 

местимичан ек. уп. ијек. мјестимичан 

место ек. уп. ијек. мјесто 

метаболичаи, -чна, -чно, одр. метаболични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
метајезик, -а М, мн. -језици, -јёзика, -језици

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
метак, мётка М, мн. мёци, мётака, мёцима 

6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
метал, -ала М, мн. метали, метала 14.1.1.с. 

метiiлан, -лна, -лно, одр. метални, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
металац, -лца М, вок. мёталче, инстр. метал

цем (не -ом), мн. металци, металаца, металцима 

6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
метализација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
металоглодiiч, -ача М, вок. мёталоглодачу, 

инстр. металоглодачем (не -ом), мн. металогло

дачи, металоглодача 14.1.1. 
металоид, -ида М, мн. металоИди, метало

Ида 14.1.1.с. 

металопрерада, -е ж, ген. мн. металопрёра

да 14.1.2.1.Ь. 

металопрерађивачки, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
металостругар, -ара М, вок. мёталоструга

ру и мёталостругаре, инстр. металострупiром 

и металостругарем, мн. металостругари, мета

лостругара 14.1.1. 
металостругарски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
металург, -а М, вок. мёталурже, мн. мета

лурзи, металурга, металурзима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
металургија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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металургiiјскii 

металургiiјскй, -а, -о, ген. мн. -йх = мета

луршкй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
металуршкй = металургйјскй (в.) 
метаморф6за, -ё ж, ген. мн. метаморфбза 

14.1.2.1.Ь. 

метаморфозирати се, метаморфозирам се, 

3. n. мн. метаморфозирају се, прип. сад. метамор
фозирајући се 14.5.1.1.(3). 

метанисати, -ишём, прип. сад. метанишући 

14.5.1.1.(2). 
метар и метар, -тра м, ген. мн. мётара и ме

тара 6.2.1.; 14.1.1.С. 
метаркилограм и метаркилограм, -а м, ген. 

мн. -ама 14.1.1.С. 

метарскй и метарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
метастазирати, метастазйрам, 3. n. мн. 

метастазирају, прип. сад. метастазирајући 

14.5.1.1.(3). 
метастатнчан, -чна, -чно, одр. метастатич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
метатеза, -ё ж, ген. мн. метатеза и метатеза, 

-ё ж, ген. мн. метатёза 14.1.2.l.Ь. 

ме-гати (не меl1ати), мёћём, прип. сад. мећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
метафitзика, -ё ж, дат. метафизици 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
метафitзичан = метафitзичкй (в.) 
метафitзичар, -а м, вок. -физичару и физича

ре, инстр. -физичаром и физичарем, мн. -и, -ара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
метафitзичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

метафitзичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
метафitзичкй, -а, -о, ген. мн. -йх = метафit

зичан, -ч на, -чно, одр. метафизичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
метафitзичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
метафора, -ё ж, ген. мн. метафора 14.1.2.1.Ь. 

метафорика, -ё ж, дат. метафори ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

метафоричан, -чна, -чно, одр. метафоричнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = метафорнчкй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
метафорнчкй = метафорнчан (в.) 
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ме-глица 

метафорнчност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
метвица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца = мен

та, -ё ж, ген. мн. ментй 14.1.2.1.Ь. 

метвичин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
метежнйк, -а м, ВОК. метежнйче, мн. мете

жнйци, метежнйка, метежнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
метеор, -бра м, инстр. -ом, мн. метебри, 

метебра 14.1.1.С. 

метеорйтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
метеоролог, -а м, мн. метеоролози, метеоро

лога, метеоролозима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
метеоролошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
метеорскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ме-гйл, -ила м 14.1.1. 
ме-гйл-алкохол, метйл-алкохола м 12.2.1.; 

14.1.1. 
ме-гйљ, -иља м, мн. метИљи, метИља 

14.1.1.С. 

метИљав, -а, -о, одр. метиљавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
метИљавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
метИљати (се), -ам (се), прип. сад. метиљају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
Метковиl1, -а м, инстр. Мётковићем 1.2.1.1.Ь.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
метковиl1кй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 1О.3.а.; 

14.3. 
ме-гла, -ё ж, ген. мн. метлй 14.1.2.1.Ь. 

ме-глiр, -ара м, ВОК. мётлару и мётларе, ин

стр. метларом и метларем, мн. метлари, метла

ра и метлар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 14.1.1. 
метларев и метларов, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ме-гларка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
ме-гларкнн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ме-гларскй и метларскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
метларство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
ме-глица, -ё ж, и нстр. -ом, мн. метлице, мё

тлйца 14.1.2.1.Ь. 



метличаст 

метличаст, -а, -о, одр. метличастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
метличица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
метнути и метнути, мётнём 14.5.1.1.(1). 
метод, -ода м, мн. методи, метода 14.1.1.с. = 

метода, -ё ж, мн. методе, метода 14.1.2.1.Ь. 

метода = метод (в.) 

Методије и Методије, -а м, инстр. -ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

методи ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. методйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
методист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

меТQдичан, -ч на, -чно, одр. методичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
методичiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
методичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
методичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
методолог, -а м, вок. методоложе, мн. мето

долози, методолога, методолозима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
методологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
методолошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
методСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
метонимија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
метонимiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
метох, -а м, вок. мётоше, мн. метоси, мётоха, 

метосима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Метохија, -ё ж, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Метохијац, -йјца м, инстр. Метохйјцем, 

мн. Метохйјци, Метохијаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Метохнјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
метохнјскн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 

механистичкii 

метрика, -ё ж, дат. метрици 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

метричан, -ч на, -чно, одр. метричнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
метричiр, -а м, вок. -у ·и· ·е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
метричкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
метроном и мётроном, -а м, ген. мн. -ома 

14.1.1.а. 

метрономскн и мётрономскн, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
метропола, -ё ж, ген. мн. метропола и метро

пола, -ё ж, ген. мн. метропола 14.1.2.1.Ь. 

Метузалем и метузалем (не Матузалем и 

Матузалем), -а м, (личност из Библије) 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.а. 

метузалем и Метузалем (не матузалем и 

матузалем), -а м, ген. мн. метузалёма, (врло стар 

човек) 14.1.1.а. 

метузалемскii и метузалемСКii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
меliава, -ё ж, мн. мећаве, Mёћiiвa 14.1.2.1.Ь. 

мёliавАн, -вна, -вно, одр. мёћавнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
меliавити, -йм, прип. сад. мећавёћи 

14.5.1.1.(4). 
меliати не него метати (в.) 

Мефисто = МефистОфел(ес), -а м 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.; 

МефистОфел(ес) = Мефисто (в.) 
мефистОфелскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мех ек. уп. ијек. мйјех 

механа, -ё ж, мн. механе, механа 14.1.2.1.Ь. 

механизам, -зма М, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.С. 

мехаНИЗ0вiност, -ости ж, инстр .. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
механизовати (се), -ујём (се), прип. сад. меха

низујући (се) 14.5.1.1.(2) (и механизирати (се), 
механизйрам (се), 3. П. мн. механизирају (се), 
прип. сад. механизй:рајући (се) 14.5.1.1.(3). 

механика, -ё ж, дат. механици 11:.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

механистичкii, -а, -о, ген. мн. -ИJCi' -3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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механицизам 

механицИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1.с. 
механицист(а), -е М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

механицистички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

механичiр, -а М, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

МН. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
механичiрски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
механички, прил. 14.6. 
механичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
механчина, -е ж, ген. МН. механчина 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
мехаНl,lија, -е М, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -ија, 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мехаНl,lијин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
MeXaHl,liijKa, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 3.4.3.; 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

мехаНl,liiјкин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

MexaHl,liijcKii = MeXaHl,liiHCKii, -а, -о, ген. мн. 
-их 3.4.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

мехаНl,liiница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
MeXaHl,liiHCKii = MeXaHl,liijcKii (В.) 
Мехин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мехо, -е) 

4.2.а.; 14.3. 
мехлем не него мелем (В.) 

Мехмед, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Мехмед-паша, Мёхмед-паше М, дат. Мёхмед-

-паши (Сок6ловићу) 1.2.1.1.а.; 12.2.3.; 14.1.1. 
Мехо, -е М, дат. Мехи, ак. Меху, ВОК. Мехо 

и Мехо, -а М, дат. Меху, ак. Меха, ВОК. Мехо 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.1.g. 
Мехов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мехо, -а 

М) 4.2.а.; 14.3. 
мехliема не него мешЫма (В.) 

мехур ек. уп. ијек. мјехур 

мехурав ек. уп. ијек. мјехурав 

мехурак ек. уп. ијек. мјехурак 

мехураст ек. уп. ијек. мјехураст 

мехуриli ек. уп. ијек. мјехуриli 

меца, -е М = мецо, -е М, дат. меци, ак. мецу, 

ВОК. мецо, инстр. мецом, мн. меце, меца и мецо, 
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мешаоница 

-а М, дат. мецу, ак. меца, ВОК. мецо, инстр. мецом, 

мн. меце, меца 14.1.1.g 
мецанiiн = мезанiiн (В.) 
мецати, мецам, прил. сад. мецајући 

14.5.1.1.(3). 
мецена, -е М, ген. мн. мецена 14.1.2.1.а. 

меценiтскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
меценатство, -а с, мн. меценатства, меце-

натстава 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мецо = меца (В.) 

мецосопрiн, -ана М, мн. мецосопрани, ме

цосопрана 14.1.1.а. 

меч(и)ји, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
меч, -а М, инстр. мёчом (не -ем), мн. мёчеви, 

мёчева 9.1.1.; 14.1.1.с. 
мечати, -им, прил. сад. мечећи 14.5.1.1.(4) 

= мекати, мечем, прил. сад. мечећи l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
мече, -ета с, мн. мёчићи, мёчйћа, з6. мёчад, 

-и 14.1.3. 
мечити, мечйм, прил. сад. мечећи 

14.5.1.1.(4). 
мечка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. мёчки И мёчака 

6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.l.Ь. 
мечкiр, -ара, ВОК. мёчкару и мёчкаре, ин

стр. мечкаром и мечкарем, мн. мечкари, меч

кара 14.1.1. 
мечкарев и мечкаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мечкаст, -а, -о, одр. мёчкастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мечкица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

меч-лопта, мёч-лопте ж, мн. мёч-лопте, мёч

лопти 12.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
меl,lидија, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
меI,lЛИС, -а М, мн. меџлиси, мёџлиса 3.4.1.; 

14.1.1.с. 

меш(ч)иli и мешiili ек. уп. ијек. мјеш(ч)иli 

и мјешiili 

мешавина ек. уп. ијек. мјешавина 

мешiљка ек. уп. ијек. мјешiљка 

мешанац ек. уп. ијек. мјешанац 

мешанчев ек. уп. ијек. мјешанчев 

мешаоница и мешаоница ек. уп. ијек. мје-

шаоница и мјешаоница 



мешати 

мешати ек. уп. ијек. мијешати 

мешiч ек. уп. ијек. мјешiч 

мешачица ек. уп. ијек. мјешачица 

мешење ек. уп. ијек. мијешење 

мешетiр, -ара М, вок. мёшетару и мёшетаре, 

иистр. мешетаром и мешетарем, МИ. мешетари, 

мешетара 14.1.1. 
мешетарев и мешетаров, -а, -о, геи. МИ. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
мешетарити, мешетарйм, прип. сад. меше-

тарећи 14.5.1.1.(4). 
мешетарскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мешетина ек. уп. ијек. мјешетнна 

мешина ек. уп. ијек. мјешина 

мешинiр ек. уп. ијек. мјешинiр 

мешинiрка ек. уп. ијек. мјешинiрка 

мёшкати се ек. уп. ијек. мјёшкати се 

мёшкољити се, -йм се, прип. сад. мёшкоље-

ћи се 14.5.1.1.(4). 
мешња = мешење (В. мијешење) 
мешовит ек. уп. ијек. мјешовит 

мешовитост ек. уп. ијек. мјешовитост 

мештанин ек. уп. ијек. мјештанин 

мештiнка ек. уп. ијек. мјёштiнка 

мёштiнскii ек. уп. ијек. мјёштiнскii 

мешliема (не мехliема), -е ж, МИ. мешћеме, 

мешћема 14.1.2.1.Ь. 

ми, нас, нама 14.2.1. 
миг, -а М, пок. мигу, МИ. мигови, мигова 

14.1.1.с. 

мИгавац, -авца М, иистр. мигавцем (не -ом), 

МИ. мигавци, мигаваца 6.2.1.; 14.1.1.с. 
мiirољити (се) и мигољити (се), -йм 

(се), прип. сад. мигољеliи (се) и мигољећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
миграција, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
мiirраЦИОНii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мигрирати, мигрйрам, 3. п. МИ. мигрирају, 

прип. сад. мигрирајући 14.5.1.1.(3). 
Мидхат боље Митхат (В.) 

мИждрак не него мИздрак (В.) 

мизансцен, -а М, МИ. мизансцени, мизансце

на 14.1.1.с. = мизансцена (и мизансцена), -е ж, 

МИ. мизансцене, мизансцена 14.1.2.1.Ь. 

мизансцена = мизансцен (В.) 

мијешати 

мизансценскii и мизансцеНСКii, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
миздрак (не мИждрак), -а М, МИ. миздраци, 

миздрака, миздрацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
миздраклија, -е М, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мИздрачиli, -а М, вок. -у, иистр. -ем (не -ом), 

геи. МИ. миздрачйћа 3.1.3.; 14.1.1.с. 
мiiзеран, -рна, -рно, одр. мизернй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Мија = Мијо, -е М, дат. Мији, ак. Мију, 

вок. Мијо, иистр. Мијом И Мијо, -а М, дат. Ми

ју, ак. Мија, вок. Мијо, иистр. Мијом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

Мија, -е М и ж, дат. -ији, вок. Мија, иистр. -ијом 

1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

миј8зам = миј8зма (В.) 

миј8зма, -е ж 14.1.2.1. = миј8зам, -зма М, (грч. 

заразна клица у ваздуху) 6.1.3.; 14.1.1. 
Мијат, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

мијаукати = маукати (В.) 

мијелiiн, -ина М 5.1.5.; 14.1.1. 
мијелiiнскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
мијелИтис, -а М 5.1.5.; 14.1.1. 
мијелом, -бма М, МИ. мијелбми, мијелбма 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
мијелопатија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
мијена ијек. (ек. мена), -е ж, МИ. мијене, мије

на (ек. мене, мена) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
мијенити се ијек. (ек. менити се), мијенйм се 

(ек. менйм се), прип. сад. мијенећи се (ек. менећи 

се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
мијењати ијек. (ек. мењати), мйјењам (ек. ме

њам), прип. сад. мијењајући (ек. мењајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

мијесити ијек. (ек. месити), мијесйм (ек. ме

сйм), прип. сад. мијесећи (ек. месећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

мијех ијек. (ек. мех), -а М, пок. мијеху (ек. ме

ху), МИ. мU)ёхови, мU)ехбва и мU)ёхова и ми

јехови, мијехова (ек. мехови, мехова) 2.1.2.2.Ь.; 

2.2.1.; 14.1.1.с. 
мијешати ијек. (ек. мешати), мијешам (ек. 

мёшам), прип. сад. мијешајући (ек. мешајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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мијешење 

мијеweње ијек. (ек. мешење), -а С, геи. ми. 

-ёња 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3.c.d. = мијешња ијек. (ек. 

мешња)"ё. ж, геи. ми. м(иј)ешњи 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

мијеlllња = мијешење (в.) 

Мијаи, -а, -о, геи. ми. -их, (према Мйја) 

4.2.а.; 14.3. 
Мијин, -а, -о, геи. ми. -их, (према Мија и 

Мијо, "ё) 4.2.а.; 14.3. 
Мијо = Мија (в.) 
Мијов, -а, -о, геи. ми. -их, (према Мијо, -а 

М) 4.2.а·.; 14.3. 
Мика = Мико, -ё м, дат. Мики, ак. Мику, 

ВОК. Мико, ИИСТр. Миком И Мико, -а м, дат. Ми

ку, ак. Мика, ВОК. Мико, ИИСТр. Миком 1.2.1.1.а.; 

1I.3.2.с.; .14.1.1.g. 
Микеланђело (итал. Мiсhеlапgеlо), -а м 

1.2.1.1.а.;'15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Микена, -ё ж, ист. 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Микењанин, -а М, ми. Микењани, Микења

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Микењанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Мики Miiyc, Мики Мауса м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
микробиологија, -ё ж, дат. -ији, ИИСТр. -ијом, 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
микроеконОмија, -ё ж, дат. -ији, ИИСТр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
микроекономист(а), -ё м, ми. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

микрокамера, -ё ж, ми. микроюiмере, ми

крокамёра 14.1.2.1.Ь. 

микрокефал= микроцефал, -а м, геи. ми. 

-ала 14.1.1.С. 

микрокефалија = микроцефалија, -ё ж, 
дат. -ији, ИИСТр. -иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

микроклима, -ё ж, геи. ми. микроклима 

14.1.2.1.Ь. 

микроклиматски, -а, -о, геи. ми. -их 42.а.; 

14.3. 
микрокозам, -зма м = микрокiк:мос, -а м 

6.1.3.; 14.1.1. 
микрокОсмички, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
микрокiк:мос = микрокозам (в.) 
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мИлиграм 

микролингвистика, -ё ж, дат. микролин

гвистици 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
микроорганизам, -зма м, ми. -зми, -зама 

6.1.3.; 14.1.1.С. 
микропроцесор, -а м, ИИСТр. -ом, ми. -и, -ора 

14.1.1. 
микроскоп и микрiк:коп, -а м, геи. ми. -опа 

14.1.1.С. 

микроскопски и микрiк:копски, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Микрософт не Hero Мајкрософт (в.) 
микроталас, -а М, геи. МИ. -таласа 14.1.1.С. 

микроталасни, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
мйкрофилм, -а м, ми. -филмови, -филмо

ва 14.1.1.с. 

мйкрофон, -а м, ми. -и, -она и микрОфон, 

-она м, ми. микрофони, микрофона 14.1.1.С. 

микрохирургија, -е ж, дат. -ији, ИИСТр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
микроцефал = микрокефал (в.) 
микроцефалија = микрокефалија (в.) 
микс, -а м, ми. миксеви, миксёва 14.1.1.с. 

миксати = миксовати (в.) 

миксер, -а м, ИИСТр. -ом, ми. миксери, мик

сёра 14.1.1.С. 

миксовати, -ујём, ПРИЛ. сад. миксујући 

14.5.1.1.(2) = миксати, -ам, ПРИЛ. сад. миксају

ћи 14.5.1.1.(3). 
Миланче, -ета м 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.3. 
мИленијум, -а М, ИИСТр. -ом, ми. мИлёнијуми, 

милёнијума (и мИлениј, -ија м, ИИСТр. милёни

јем, ми. милёнији, милёнија) 5.1.5.; 14.1.1.с. 
мИленијумски, -а, -о, геи. ми. -их (и мИле-

нијски, -а, -о, геи. ми. -их) 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
МИлер (ием. МШlеr и еигл. Miller), -а м, ВОК. 

-у, ИИСТр. -ом 1.2.1.1.а.; 9.1.1.; 14.1.1. 
мИлерам и мИлерам, -а м, геи. ми. -ама 

14.1.1.С. 

милети ек. уп. ијек. миљети 

милиампер, -ера м, ИИСТр. -ом, ми. милиам

пери, милиампера 14.1.1. 
милиамперметар, -тра М, ИИСТр. -ом, ми. -ме

три, -метара 6.2.1.; 14.1.1. 
мИлиграм (скр. mg), -а м, геи. ми. милигра

ма 14.1.1.С. 



мiлијараи 

мiлијаран, -рна, -рно, одр. милијарни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
милијарда, -е ж, ген. мн. милијарда и мили

јарди и милијарда, -е ж, ген. мн. милијарда и 

милијарди 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
милијардер, -ера м, ВОК. милијардеру, инстр. 

милијардером, мн. милијардери, милијардера 

5.1.5.; 9.1.1.; 14.1.1.а. 
милијардски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
мИлилйтар и мИлилитар, -тра м, инстр. -ом, 

мн. -литри, -литара 6.2.1.; 14.1.1.с. 
мИлиметар и мИлиметар, -тра м, инстр. -ом, 

мн. -три, -тара 6.2.1.; 14.1.1. 
милион, -6на м, мн. мили6ни, мили6на 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
милионар, -ара м, ВОК. милионару и мили

онаре, инстр. милионаром и милионарем, мн. 

милионари, милиошiра = милионер, -ера м, 

ВОК. мИлионеру, инстр. милионером, мн. мили

онери, милионера, (Клајн 2009: ,,милионар и 
милионер") 5.2.3.; 9.1.1.; 14.1.1. 

милионарка = милионерка, -е Ж, дат. -ки 
(не -ци), ген. мн. -ки 5.2.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

милионер = милионар (в.) 
милионерка = милионарка (в.) 
милионски, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
милиончиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

милиончићii 3.1.3.; 5.2.3.; 14.1.1.с. 
милитаризовати (се), -у јем (се), прил. сад. 

милитаризујући (се) 14.5.1.1.(2) (и милитари
зирати (се), милитаризирам (се), 3. л. мн. ми
литаризирају (се) прил. сад. милитаризирајући 

(се) 14.5.\.\.(3». 
милитарист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

милитаристички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

милитаристкиња, -е Ж, ген. мн. милитарист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
МИлиli (име), -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Милиli (презиме), -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 
МИлиli-барјактар, Милић-барјактара м, 

ВОК. Мйлић-барјактаре и Мйлић-барјактару, 

Мiлојев 

инстр. Мйлић-барјактаром и Милић-барјакта

рем 3.2.3.; 12.2.3.; 14.1.1. 
Милиliевиli и МИлиliевиli, -а м, ВОК. -у, ин

стр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
мИлихброт = мiлхброт, -а м, (нем. варв. вр-

ста колача) 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
милищiјац нар. = милиционар (в.) 
милицајски = милицијски (в.) 
милицајчев нар. = милиционарев (в.) 
мilлиција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
милицијски = милицајски, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
милиционар, -ара, ВОК. милиционару и ми

лиционаре, инстр. милиционаром и милицио

нарем, мн. милиционари, милиционара = ми

лиционер, -ера м, ВОК. милиционеру, инстр. ми

лиционером,мн.милиционери,милиционера 

(= нар. милицајац, -јца м) 5.2.3.; 9.1.1.; 14.1.1. 
милиционарев и милиционаров = мили

ционеров, -а, -о, ген. мн. -их (= нар. милицајчев) 
5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

милиционер = милиционар (в.) 

Мiличин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Мiличица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
Мiiлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ВОК. Мйлка 

1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Милкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Милкица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

Милкичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мИловати, -ујём, прил. сад. милујући 

14.5.1.1.(2). 
милодух (и мiлодух), -а м, ВОК. милоду

ше, мн. милодуси, милодуха, милодусима 

l1.1.1.а.О); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
милозвучан, -ч на, -чно, одр. милозвучни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мiлозвучје и милозвучје, -а с, ген. мн. -звуч

ја 14.1.3. 
милозвучност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Мiлојев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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милокрвиост 

милокрвност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
милолик, -а, -о, одр. милоликй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
милоок, -а, -о, одр. милОокй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
МИлосав и МилОсав, -а м 1.2.1.1.а .; 

14.1.1.а. 

МИлосављев (не МИлосавов), -а, -о, ген. мн. 

-йх 9.2.3.а.; 4.2.а.; 14.3. 
МИлосавов не него МИлосављев (В.) 

милОсНiiК, -ика м, вок. милоснйче, мн. ми

лосници, милосника, милосницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
милОсрднiiк, -а м, вок. милосрднйче, мн. 

МИЛОСРДНЙЦИ,милосрднйка,милосрднйцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
милОсрдница, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

милОсрдничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

милОсрдност, мИлосрдност и милосfщ

ност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
милОСрђе и мИлосрђе, -а с, ген. мн. -срђа 

3.3.2.а.; 14.1.3.С. 

мИлост, -ости Ж, пок. милости и милости, ин

стр. милости И милошћу, мн. милости, ген. ми

лостй и милостй, дат. милости ма и милостима 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мИлостан, -сна, -сно, одр. милоснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
мИлостив, -а, -о, одр. милостивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = мИлостiiван, -вна, -вно, одр. милостйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мИлостйван = мИлостив (В.) 

мИлостивост И милОстивост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
милОСтиља, -ё ж, ген. мн. милостйња 

14.1.2.1.Ь. 

милоwевићевац, -ёвца м, инстр. мил6шеви

ћёвцем (не -ом), мн. мил6шевићёвци, мил6ше

вићеваца 1.2.1.1.d.(2); 14.1.1. 
мИлоwевскii, -а, -о, ген. мн. -йх, 4.2.а.; 14.3. 
мИлхброт = мitлихброт (В.) 
мiiлче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
мИља и Milљa, -ё ж, ген. мн. мИља 14.1.2.1.Ь. 
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мииђуwа 

МИл.анов, -а м, инстр. Мйљановом и Миља-

новим 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

МИл.iiцка, -ё ж, дат. -ки 11.3.2Ј.; 14.1.2.1. 
мИље, -а с, ген. мн. мИља 14.1.3.С. 

мИл.е, миљеа м, мн. миљеи, миљеа 5.2.4.; 
14.1.1.С. 

MilљeHiiK, -а м, вок. мйљенйче, мн. миљенй

ци, миљенйка, миљенйцима и миљенйк, -и ка 

м, вок. миљенйче, мн. миљеници, миљеника, 

миљеницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
мИл.ёнче и мilљёнче, -ета с, зб. миљенчад, 

-и 3.1.3.; 14.1.3. 
миљеље, -а с, ген. мн. мйљёња, (према миле

ти и миљети) 14.1.3.С. 

миљети (не гмиљети, не хмиљети) ијек. 

(ек. милети, не гмилети, не хмилети), ми

лйм, прип. сад. мйљёћи (ек. мИлёћи) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

мilљОКiiЗ, -а м, ген. мн. миљокiiза 14.1.1.С. 

миметичкii = миметскii, -а, -о, ген. мн. -йх 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

миметскii = миметичкii (В.) 

мимика, -ё ж, дат. мимици 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

мимикрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

мимичкii = мимичнii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мимичнii = мимичкii (В.) 
мимо, предn. 

мимогред, прип. 14.6. 
мимогредан, -дна, -дно, одр. мимогрёднй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мимогредно, прип. 14.6. 
мимоitлазити се, -йм се, прип. сад. мимои

лазёћи се 14.5.1.1.(4). 
мимоићи се и мимоiiћи се поред мимоиliи 

се и мимоиliи се, мимойђём се и мимойдём се 

14.5.1.1.(1). 
МИМОХОд,-а м, ген. мн. мимохода 14.1.1.С. 

минаре = минарет (В.) 

минарет, -а м, ген. мн. минliрёта 14.1.1.С. = 

минаре, -ета с, ген. мн. минарёта 14.1.3. = МУ

нара, -ё ж, ген. мн. МУНliра 14.1.2.1.Ь. 

минђуwа, -ё ж, мн. мйнђуше, минђуша 

14.1.2.1.Ь. 



минђушица 

минђушица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

минер, -ера м, вок. минеру, инстр. минером, 

мн. минери, минера 9.1.1.; 14.1.1. 
минерализовати, -у јем, прип. сад. минера

лизујући 14.5.1.1.(2). 
минералогија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
минералошкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
мИнii, прид. индкn. (Клајн 2009: ,,мини: према 

П одвојено кад се односи на одећу, нпр. мини 

сукња, мини косшим, мини Moga, а с цртицом 
у другим спојевима минu-iолф, мини-серија, 

мини-раш итд.)") 

мИни-бicкет, мини-баскета м 12.2.1.; 14.1.1. 
мИнибус, -а м, мн. минибуси, минибуса 

14.1.1.С. 

мини-гмф, мини-голфа м 12.2.1.; 14.1.1. 
МИНИДИСК, -а м, мн. минидискови, миниди

скова 14.1.1.С. 

минијатура, -е ж, ген. мн. минијатура 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

мИнијатуран, -рна, -рно, одр. минијатурни, 

-а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
минијатурист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 5.1.5.; 14.1.1.е. 
минијатуристичкii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мiiнијум, -а м, инстр. мйнијумом (и минiiј, 

-иј а м, инстр. мйнијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
минијумов (и минијев), -а, -о, ген. мн. -их 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
мИни-компјУтер, мини-компјутера м, ин

стр. -ом, мн. мини-компјутери, мини-компју

тера 12.2.1.; 14.1.1.С. 
минималан, -л на, -лно, одр. минимални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
минималист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

мИнимаркет, -а м, ген. мн. минимаркета 

14.1.1.С. 

мИнii мода, мини моде ж 14.1.2.1. 
минимум, -а м, ген. мн. минимума 14.1.1.С. 

минирати, минирам, 3. n. мн. минирају, прип. 

сад. минирајући 14.5.1.1.(3). 

мињбнка 

министар, -тра м, ВОК. министру И министре, 

инстр. министром и министрем, мн. министри, 

министара 6.2.1.; 14.1.1. 
министарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

министарскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Министарство културе, Министарства 

културе с 1.2.1.1.п.; 14.1.3. 
министрант, -а м, мн. министранти, мини

страната 6.3.; 14.1.1.а. 
министрантскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
министровати, -у јем, прип. сад. министру

јући 14.5.1.1.(2) (и 
минii сукња, мини сукње ж 14.1.2.1. 
минiili, -ића м, инстр. минићем (не -ом), мн. 

минићи, минићii 3.2.3.; 14.1.1.С. 
минобвцач, -ача м, и нстр. минобацачем 

(не -ом), мн. минобацачи, минобацача 3.1.3.; 
14.1.1.С. 

минобвцачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

минол6вац, -вца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

миноловци, миноловiiца, миноловцима 6.2.1.; 
14.1.1. 

минонiк:ац, -сца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

миноносци, миноносаца 6.2.1.; 14.1.1. 
минополвгач, -ача м, инстр. минополага

чем (не -ом), мн. минополагачи, минополагача 

3.1.3.; 14.1.1.С. 
минскii и минскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
минут, -ута м, мн. минУти, минУта 14.1.1.С. = 

минута, -е ж, мн. минУте, минУта 14.1.2.1.Ь. 

минута = минут (в.) 
минути, минем 14.5.1.1.(\). 
минуliе, -а с, ген. мн. минућа 14.1.3.C.d. 
мИнуциозан, -зна, -зно, одр. МИНУЦИ03НИ, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
минуци6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мињон, -она м, мн. мињони, мињона 

14.1.1.С. 

мињонка, -е м, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
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мио 

мио, мила (и мила), мило (и мило), одр. милй 

(и милй), -а, -о, ген. мн. -йх, комп. милијй, најми

лијй 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
МИодраг, -а, вок. -же 1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 

1I.1.1.а.(2); 14.1.1. 
миокардитис и миокардитис, -а м 5.2.3.; 

14.1.1. 
миом, -ома м, мн. миоми, миома 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

мИомИр = миомирис (в.) 
Миомир, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем 

1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1. 
мИомйран = мИомирисан (в.) 

мИомирис, -а м, ген. мн. миомирйса = мИо

мир, -а м, ген. мн. миомйра 5.2.3.; 14.1.1.С. 
мИомирисан, -сна, -сно, одр. миомирйснй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = мИомйран, -рна, -рно, одр. 

миомйрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

МИона, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Мионица, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Мионичанин, -а м, мн. Мионичани, Миони-

чана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мионичанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мионички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
миоцён, -а м И миоцён, -ена м 5.2.3.; 14.1.1. 
миоцёнски и миоцёнски, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
миражuија, -ё м, дат. -иј и, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја, 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
миражџијка = миражџика (в.) 
мираз, -аза м, мн. мирази, мираза 8.2.2.1.; 

14.1.1.С. 

миракул, -а М, мн. миракули, миракула 

14.1.1.С. = миракула, -ё ж, мн. миракуле, ми

ракула 14.1.2.1.Ь. 

миракула = миракул (в.) 

миражџика (необ. миражuијка), -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -йка 11.3.2.; 14.1.2.1. 
мitрбожати се и мирбожати се, -ам се 

14.5.1.1.(3) = мирбожити се и мирбожити се, 

-йм се 14.5.1.1.(4). 
мирбожити се и мирбожити се = мирбо

жати се и мирбожати се (в.) 

мирёње, -а с, ген. мн. мирёња 14.1.3.C.d. 

594 

Мирослављев 

мирисавка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

мирисати (се), -шём (се), прил. сад. миришу

ћи (се) 14.5.1.1.(2). 
мирити, мирйм, прил. сад. мирёћи 

14.5.1.1.(4). 
миришљав, -а, -о, одр. миришљавй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
миришљавац, -авца М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. миришљавци, миришљаваца 6.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.1. 

Мирковац, -вца м, инстр. Мирковем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
мирковачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Мирковчанин, -а м, мн. Мирковчани, Мир

ковчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мирковчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мирнодобан = мирнодопски (в.) 
мирнодопски прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
мирнодопски, -а, -о, ген. мн. -йх = мирно-

добан, -бна, -бно, одр. мирнодобнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
мировати, мирујём, прил. сад. мирујући 

14.5.1.1.(2). 
мИровни и мировни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мирођија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
мирољубив, -а, -о, одр. мирољубивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мирољубивост, -ОСТИ ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мироносица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, 

уоб. у мн. 14.1.2.1.Ь. 

миропомазаник, -а м, мн. -йци, -йка, -йци

ма и миропомазаник, -ика М, мн. -ици, -ика, 

-ицима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
миропомазање, -а с, ген. мн. миропомаза

ња 14.l.3.c. 
миропомазати, -жём 14.5.1.1.(2). 
миропомазивати, миропомазујём, прил. сад. 

миропомазујући 14.5.1.1.(2). 
Мирослављев (не Мирославов), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 9.2.3.а.; 14.3. 



~ирослављевојеванђ~е 

~Ирослављево jeBaHђ~e, Мирославље

вог(а) јеванђеља с 1.2.1.1ј.; 14.1.3. 
~ирославов не него ~ирослављев (В.) 

мИротворан и миротворан, -рна, -рно, одр. 

миротворни И миротворни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
миротворац, -рца М, ВОК. миротворче, ИН

стр. миротворцем (не -ом), МН. миротворци, 

миротвораца, миротворцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

миротворачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

миротворност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мироточив, -а, -о, одр. мироточиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
~ироч, Мироча М, инстр. Мирочем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
мирочкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
~ирча, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1 
~ирче, -ета М 1.2.1.1.h.; 14.1.3.а. 
~ирчета и ~ирчета, -е м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1 
мисао, мисли ж, ЛОК. мисли, инстр. мисли 

И мишљу, мн. мисли, ген. мисли, дат. мислима 

7.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мисаон, -а, -о, одр. мисаони, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мисаоност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мисија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. миси

је, мисија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
мисйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мисионiiр (необ. мисионёр), -ара М, ВОК. ми

сионару и мисионаре, инстр. мисиоюiром и ми

сионарем, МН. мисионари, мисионара 14.1.1. 
мисионарев и мисионаров, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
мисионiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
мисионiiркин, -а, -о, ген. МН. -их, 4.2.а.; 

14.3. 
~исирац, -рца М, инстр. -ем, мн. Мисир

ци, Мисираца, Мисирцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

мисирача = мисйрка (В.) 

мистификовати 

~исйрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мисйрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. = мисирача, -е Ж, ген. МН. ми

сирача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мИслен и мислен, -а, -о, одр. мислени и ми

елен и, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мИслено и мислено, ПрИЛ. 14.6. 
мисленост и мисленост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мислилац и мИслилац (не мислиоц и МИ

слиоц), -иоца М, ВОК. -иоче, инстр. -иоцем (не 

-ом), мн. -иоци, -илiiца, -иоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1. 

мислилачкй и мислилачкй, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мислилаштво и мИслилаштво, -а с, МН. 

-штва, -штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
мислиоц и мислиоц не него мислилац и 

мИслилац (В.) 

мИслити, -им, ПрИЛ. сад. мислећи 14.5.1.1.(4). 
мистёрија, -ё Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мистёријум, -а М, инстр. мистеријумом, мн. 

мистеријуми, мистеријума (и мистёрйј, -ија 

М, инстр. мистеријем, МН. мистерији, мистери

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
мистериозан, -зна, -зно, одр. мистериозни, 

-а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мистериозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мистик, -а м, ВОК. мистиче, мн. мистици, ми

стика, мистицима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. = 

мистичiiр, -а М, мистичару и мистичаре, инстр. 

мистичаром и мистичарем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 
14.1.1. 

мистика = мистицизам (В.) 

мистификiiтор, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ора 14.1.1. 
мистификiiторскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
мистификација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мистификовати и мистификовати, -ујём, 

ПрИЛ. сад. мистификујући и мистификујући 

14.5.1.1.(2) (и мистифицирати, мистифици-
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мистицизам 

рам, 3. л. мн. мистифицирају, прил. сад. мисти
фицирајући 14.5.1.1.(3». 

мистицизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. = мистика, 

-е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
мистичан, -ч на, -чно, одр. мистични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мистичар = мистик (В.) 
мистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мистичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мистрија, -е ж, дат. -ији, , инстр. -ијом, мн. 

мистрије, мистрија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
мит, -а м, мн. митови, митова = мИтос, -а м, 

ген. мн. митбса 14.1.1.с. 

митарити се, митарим се, прил. сад. митаре

ћи се 14.5.1.1.(4). 
Miiтecep, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ера 14.1.1. 
мiiти, мијем, импер. миј, прил. сад. мијући 

5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
мИтйнг, -а м, мн. митинзи, митинга, мИтин

зима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
митингаш, -аша м, ВОК. митингашу, инстр. 

митингашем (не -ом), мн. митингаши, митин

гаша 14.1.1. 
митингiшкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мИтинговати, -у јем, прил. сад. мИтингу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
митити, митим, прил. сад. митећи, импф. ми

ћiix, прид. трп. мићен 14.5.1.1.(4). 
мито, -а с 14.1.3. 
митологизовати, -у јем, прил. сад. митоло

гизујући 14.5.1.1.(2) (и митологизирати, ми
тологизирам, 3. л. мн. митологизирају, прил. сад. 
митологизирајући 14.5.1.1.(3». 

митологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

митологйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

митолошкй (не мiiтолошкй), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
митоманија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
мИтос = мит (В.) 

Miiтpa, -е ж, ген. мн. митара и митри 

14.1.2.1.Ь. 

596 

Миliаи 

митраИзам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

митраљез, -еза м, мн. митраљези, митра

љеза 14.1.1.с. 

митраљезац, -сца м, ВОК. митраљешче, инстр. 

митраљесцем (не -ом), мн. митраљесци, митра

љезаца, митраљесцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

митраљескй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
митраљешчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
митраљирати, митраљирам, 3. л. мн. митра

љирају, прил. сад. митраљирајући 14.5.1.1.(3). 
мiiтровачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
MiiтpoBдaH, Митровдана и Митрова дана 

(дне) м, лок. Митровдану и Митрову дану (дне) 

1.2.1.1.t.; 14.1.1.; 14.3. 
мiiтровданскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Мiiтровица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
Мiiтровчанин, -а м, мн. Митровчани, Ми

тровчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Мiiтровчанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мiiтровштак, -а м, вок. митровштаче, мн. 

митровштаци, митровштака, митровштаци

ма (онај који слави MiiтpOBдaH) l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а 
митрополија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
митрополйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
митрополит, -а м, ген. мн. митрополита 

14.1.1.а. 

митрополитство, -а с, мн. митрополитства, 

митрополитстiiвii 6.2.2.; 1O.3.Ь.; 14.1.3. 
митски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Митхат (боље него Мидхат), -а м, вок. Мит

хате 1.2.1.1.а.; 8.1.3.2.4.; 14.1.1. 
Миliа = Миliо, -е м, дат. Мићи, ак. Мићу, 

вок. Мићо, инстр. Мићом и Миliо, -а м, дат. МИ

ћу, ак. Мића, вок. Мићо, инстр. Мићом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
Миliан, -а м, вок. Мићане 1.2.l.1.a.; 14.1.1. 



миliеник 

миliенйк, -а м, вок. мићениче, мн. мићени

ци, мићеника, мићеницима ll.l.l.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

миliеница, -ё м, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

миliёње, -а с, ген. мн. мићёња 3.2.2.а.; 

14.1.3.C.d. 
Миliин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Миliа и 

Миliо) 4.2.а.; 14.3. 
Миliиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Миliо = Миliа (в.) 
Миliов, -а, -о, ген. мн. -их (према Миliо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
Миliун, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Миха = Михо, -ё м, дат. Михи, ак. Миху, 
вок. Михо, инстр. Михом И Михо, -а м, дат. Ми

ху, ак. Миха, вок. Михо, инстр. Михом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
Михаиловиli = Михајловиli, -а м, вок. -у, ин

стр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Михаило = Михајло, -а м, 1.2.1.1.а. 

Михаилов = Михајлов, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 1.2.1.1. 
Михајловиli = Михаиловиli (в.) 
Михајло = Михаило (в.) 
Михајлов = Михаилов (в.) 
Михат и Мијат, -а м, вок. Михате и Мијате 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Михо = Миха (в.) 

Михоља = Михољдан (в.) 
Михољац, -љца м, инстр. Мих6љцем (не -ом); 

Горњи Мих6љац; Доњи Мих6љац 1.2.1.1.h.; 
6.2.1.; 14.1.1. 

михiiљачкй, -а, -о, ген. мн. -их (горњомихо

љачки; Доњомихољачки) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Михољдiiн, -а м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. = Михiiље, 

-а с 14.1.3. = Михоља, -ё ж 14.1.2.1. 
михољдiiнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Мнхоље = Михољдан (в.) 

михољштiiк, -а м, вок. михољштаче, мн. ми

хољштаци, михољштака, михољштацима, (онај 

који слави Михољдан) ll.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

мИцатн, мичём, прип. сад. мичући ll.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 

мједан 

МilЦкјевич (не Мицкијевич, Мицкије

виli, пољ. Mickiewicz), -а м 15.1.1.Ь.; 1.2.1.1.а.; 
14.1.1.а. 

миш(и)ји, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
миш, -а м, мн. мишеви, мишёва, (арх. миши) 

14.l.l.a. 
Миша = Мишо, -ё м, дат. Миши, ак. Мишу, 

вок. Мишо, инстр. Мишом И Мишо, -а м, дат. 

Мишу, ак. Миша, ВОК. Мишо, инстр. Мишом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
мИшаст, -а, -о, ОДр. мишасти, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Мишин, -а, -о, ген. МН. -их, (према Миша и 

Мишо, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
мишиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. -и, -ића 

и мишйli, -ића м, инстр. мишићем (не -ом), МН. 

мишићи, мишића 3.2.3.; 14.l.1.c. 
мишиliав, -а, -о, одр. мишићави, -а, -о, ген. 

МН. -их = мИшиliаст, -а, -о, ОДр. мишићасти, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мишиliавiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мишиliаст = мишиliав (в.) 
мИшиliни и мишйliни, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мишица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.l.2.1.b. 
мишнчав, -а, -о, ОДр. мишичави, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
мишичавiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мишичнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мишо = Миша (в.) 
мишолiiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мишомор, -а м, инстр. -ом, МН. -и, -ора 

14.1.1. 
мјаукати и мјаукати, мјаучём, прип. сад. 

мјаучући и мјаучући, (уп. маукати, мијаука

ти) 11.1.1.(2); 14.5.1.1.(1). 
мјаукнути, мјаукнём и мјаукнути, мјаук

нём, (уп. маукнути) 14.5.1.1.(1). 
мјед ијек. (ек. мед), мU)ёди ж, инсТр. мU)ёди 

и мШёђу, (бакар, месинг) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

мједан ијек. (ек. медан) = мједен (в.) 
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мједен 

мједен ијек. (ек. меден), -а, -о, одр. мU)едени, 

-а, -о, ген. мн. -их и мједен ијек. (ек. меден), -а, -о, 

одр. мU)ёдени, -а, -о, ген. мн. -их, (од меда; као 

мед; бакаран) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мједеница ијек. (ек. меденица), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мједенка ијек. (ек. меденка), -е ж, дат. -ци, ген. 

мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
мједењАк ијек. (ек. медењАк), -ака м, мн. 

мU)едењаци, мШедењака, (бакрењак; бакарни 

прстен) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
мјезимац ијек. (ек. мезимац), -мца м, вок. 

мU)ёзимче, инстр. мU)езимцем (не -ом), мн. 

мU)езимци, мU)езймаца, мU)езимцима и мје

зимац ијек. (ек. мезимац), мU)езймца м, вок. 

мU)езймче, инстр. мU)езимцем (не -ом), мн. 

мU)езймци, мU)езимаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

мјезимица и мјезимица ијек. (ек. мезими

ца и мезимица), -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

мјезимче и мјезймче ијек. (ек. мезимче и ме

зймче), -ета с, зб. мU)езимчад и мU)езимчад, -и 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.3. 
мјеница ијек. (ек. меница), -е ж, инсТр. -ом, 

ген. мн. мU)ёница 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјеничнii ијек. (ек. меничнii), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјеничнопрiвнй ијек. (ек. меничнопрiвнii), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјењiч ијек. (ек. мењiч), -ача м, вок. мШёња

чу, инстр. мU)ењачем (не -ом), мн. мU)ењачи, 

мU)ењача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
мјењiчкii ијек. (ек. мењiчкii), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мјењiчница ијек. (ек. мењiчница), -е ж, 

инстр. -ом, ген. мн. мU)ењачница 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

мјера ијек. (ек. мера), -е ж, мн. мШёре, мШе

ра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјераliй ијек. (ек. мераliй), -а, -е, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјерiч ијек. (ек. мерiч), -ача м, инстр. MU)e

рачем (не -ом), мн. мU)ерачи, мU)ерача 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 
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мјесецОслов 

мјерачица ијек. (ек. мерачица), -еж, вок. мШе

рачице, инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.2.1.а. 

мјерiчкii ијек. (ек. мерiчкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мјерење ијек. (ек. мерење), -а с, ген. мн. мШё

рења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.С. 
мјерилац (не мјериоц) ијек. (ек. мерилац (не 

мериоц», -иоца м, вок. мU)ёриоче, инстр. мШё

риоцем (не -ом), мн. мU)ёриоци, мU)ёрилаца 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мјерило ијек. (ек. мерило), -а с, ген. мн. мШё

рила 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.c.d. 
мјериоц не него мјерилац (в.) 

мјерити ијек. (ек. мерити), -им, прил. сад. мШё

рећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
мјерица ијек. (ек. мерица), -е ж, иистр. -ом, 

ген. мн. мU)ёрица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјеркати ијек. (ек. меркати), -ам, прил. сад. 

мU)ёркајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
мјерљив ијек. (ек. мерљив), -а, -о, одр. мШер

љиви, -а, -о, ген. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјерљивост ијек. (ек. мерљивост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

мјёрнй ијек. (ек. мёрнй), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјеродАван ијек. (ек. меродАван), -вна, -вно, 

одр. мU)ёродавнй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

мјеродавност ијек. (ек. меродавност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Мјесец ијек. (ек. Месец), -а м, вок. МU)ёсече, 

лок. МШесецу и МШёсецу, инстр. МШёсецом 

2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.g.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
мјесец ијек. (ек. месец), -а м, дат. мШесецу и 

мШёсецу, инстр. мШёсецом, мн. мU)ёсеци, ген. 

мU)есеци и мШесеца, дат. мU)есецима и мШё

сеци ма, ак. мШёсеце 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
мјесец-два ијек. (ек. месец-два), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
мјесецОслов ијек. (ек. месецОслов), -а м, ген. 

мн. мU)есец6слова 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 



мјёсечiр 

мјёсечар ијек. (ек. мёсечар), -а м, вок. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. -и, -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

мјёсечарка ијек. (ек. мёсечарка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

мјёсечарскй ијек. (ек. мёсечарскй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјёсечарство ијек. (ек. мёсечарство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
мјёсечаст ијек. (ек. мёсечаст), -а, -о, одр. мШё

сечастй, -а, -о, ген. мн. -йх = мјёсечинаст ијек. 

(ек. м~сечинаст), -а, -о, одр. мU)ёсечинастй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Мјёсечев и Мјёсечев ијек. (ек. Мёсечев и 

Мёсечев), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјёсечев и мјёсечев ијек. (ек. мёсечев и мё

сечев), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјёсечина ијек. (ек. мёсечина), -ё ж 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1. 

мјёсечинаст = мјёсечаст (в.) 
мјесечиЬ ијек. (ек. месечиЬ), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. мU)есечйћii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.С. 

мјёсечнй ијек. (ек. мёсечнй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјёсечнйк ијек. (ек. мёсечнйк), -а м, мн. мШё

сечнйци, мU)ёсечнйкii, мU)ёсечнйцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

мјёсечно ијек. (ек. мёсечно), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

мјёснй ијек. (ек. мёснй), -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према м(ј)есто) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјестанце ијек. (ек. местанце), -а и -ета с, ген. 

мн. мU)еСТlIнца и мШестанаца и мјёстанце ијек. 

(ек. мёстанце), -а и -ета с, ген. мн. мU)ёстанца и 

мШёстiiнаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 14.1.3. 
мјеСТ8uще ијек. (ек. месташце), -а и -ета 

с, ген. мн. мU)еСПlшца и мU)естiiшаца и мјё

сташце ијек. (ек. мёсташце), -а и -ета с, ген. мн. 

мU)ёсташца и мU)ёсташаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 
14.1.3. 

мјёстимице ијек. (ек. мёстимице), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 

мјешетина 

мјёстимичан ијек. (ек. мёстимичан), -чна, 

-чно, одр. мU)ёстимичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мјёсто ијек. (ек. мёсто), -а с, мШёста, мн. мШё

ста 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3.C.d. 
мјесто ијек. (ек. место), предл. 2.1.2.; 2.2.2. 
мјёхур ијек. (ек. мёхур), -а м, лок. мШехуру и 

мШёхуру, мн. мU)ёхури, мШехура и мШёхура 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
мјёхурав ијек. (ек. мёхурав), -а, -о, одр. мШё

хуравй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјехурак ијек. (ек. мехурак), -рка м, мн. мШе

хурци, мјехурака, мU)ехурцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2) 14.1.1. 

мјёхураст ијек. (ек. мёхураст), -а, -о, одр. мШё

хурастй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјехуриЬ ијек. (ек. мехуРиЬ), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. мU)ехурйћii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 
14.1.1.С. 

мјеш(ч)иЬ ијек. (ек. меш(ч)иЬ), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. мU)еш(ч)ићи, мU)ёш(ч)йћii и 

мјешйЬ ијек. (ек. мешйЬ), -ића м, инстр. мU)еши

ћем (не -ом), мн. мU)ешићи, мU)ешића 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 

мјешавина ијек. (ек. мешавина), -ё ж, ген. мн. 

мU)ешавйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјешаљка ијек. (ек. мешаљка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мјешанац ијек. (ек. мешанац), -нца м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. мU)ешанци, мU)еШiiнаца, мШе

шанцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мјеШ8нчев ијек. (ек. мешанчев), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
мјешаоница и мјешаоница ијек. (ек. меша

оница и мешаоница), -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјешiч ијек. (ек. мешач), -ача м, ВОК. мU)ёша

чу, иистр. мU)ешачем (не -ом), мн. мU)ешачи, 

мU)ешача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
мјешачица ијек. (ек. мешачица), -ё ж, ВОК. 

мU)ешачице, иистр. -ом, ген. ми. -йца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.l.b. 

мјешетина ијек. (ек. мешетина), -ё ж, ген. мн. 

мU)ешетйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.l.b. 
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мјешииа 

мјешина ијек. (ек. мешина), -ё ж, мн. мШе

шине, мU)ёшина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мјешинiр ијек. (ек. мешинiр), -а м, вок. мШё

шинару и мU)ёшинаре, инстр. мU)ешинаром и 

мU)ешинарем, мн. -и, -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
мјешинiрка ијек. (ек. мешинiрка), -е ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

мјёшкати се ијек. (ек. мёшкати се), -ам 

се, прип. сад. мU)ёшкајући се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

мјешовит ијек. (ек. мешовит), -а, -о, одр. мШе

шовити, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

мјешовитост ијек. (ек. мешовитост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

мјёштанин ијек. (ек. мёштанин), -а м, мн. 

мU)ёштани, мU)ёштана 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. = 

мјёснйк ијек. (ек. мёснйк), -а м, вок. мU)ёсниче, 

ми. мU)ёсници, мU)ёсника, мU)ёсницима 2.1.2.; 
2.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

мјёштiнка ијек. (ек. мёштiнка), -е ж, дат. 

мU)ёштанки, ген. мн. м(ј)ёштанки 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.3.2.; 14.1.2.1.а. 

мјёштiнскй ијек. (ек. мёштiнскй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ма кад и ма када, прип. 12.3.3.; 14.6. 
ма какав, ма каква, ма какво, одр. ма какви, 

-а, -о, ген. мн. -их 12.3.3.; 14.2.2. 
ма како, прип. 12.3.3.; 14.6. 
ма ко 12.3.3.; 14.2.2. 
ма којй, ма која, ма којё, ген. мн. -их 12.3.3.; 

14.2.2. 
ма колик, ма колика, ма колико, одр. ма ко

лики, -а, -о, ген. мн. ма -их и ма колик, ма ко

лика, ма колико, одр. ма колики, -а, -о, ген. мн. 

ма -их 12.3.3.; 14.2.1.(4,5); 14.2.2. 
ма КОлико и ма колико, прип. 12.3.3.; 14.6. 
млад, млада, младо, одр. млади, -а, -о, ген. 

мн. младих, КОМП. млађи, најмлађи 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
млада, -е ж, дат. младој пок. млади, ген. мн. 

млади И младi, -е ж, дат. младој, (Клајн 2009: 
"боље негомлаgu") 14.1.2.1.; 14.1.3. 

младалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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младожењин 

младац, млаца м, инстр. -ем (не -ом), мн. мла

ци, млiiдаца, мл8цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 
14.1.1. 

младачан, -чна, -чно, одр. младачни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
младачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
младенац, -ёнца м, вок. младенче, инстр. 

младенцем, мн. младенци, младенаца 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

младеначкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

младеика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.(2); 14.1.2.1.а. 
млiденкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
млiденовачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Младеновчанин, -а м, мн. Младен6вчани, 

Младен6вчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Младеновчiнка, -ё ж, дат.-КИ (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
младика, -ё ж, дат. -ци, мн. младике, млiiдика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
младин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
младйћ, -ића м, вок. млiiдићу, инстр. млади

ћем (не -ом), мн. младићи, младићii, вок. мла

дићи 3.2.3.; 14.1.1. 
младitliак, -ћка м, вок. млiiдићку, мн. мла

дићци, младићiiка, младићцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

младйћкй (не младйћскй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 1О.3.а.; 14.3. 
младићство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
младица, -е ж, инстр. -ом, мн. младице, мла

дица 14.1.2.1.Ь. 

младо, прип., комп. млађё и млађе, најмлађе 

3.3.2.а.; 14.6. 
младовати, мшiдујем, прип. сад. младујући 

14.5.1.1.(2). 
младограматичiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. 

-ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
младограматичiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
младожења, -е м, вок. -о, ген. мн. -ёња 

14.1.2.1.Ь. 

младожењин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



младолик 

младОлик, -а, -о, одр. младолики, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
младоликiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мл1Щiiст, -ости ж, пок. младости и младости, 

инстр. -ости И -ошћу, мн. младости, младости и 

младости, дат., инстр. И пок. младости ма и мла

достима 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
младотурчин, -а М, мн. младотурци, младо

турака, младотурцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
младунац, -н ца М, вок. младунче, инстр. -ем 

(не -ом), мн. младУ-нци, младунаца, младунци

ма 6.2.1.; ll.1.1.а.(I); 14.1.1. 
младунче, -ета с, зб. младунчад, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
младунчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

младунчићii 3.1.3.; 14.1.1.а. 
млiђ, -а М, пок. млађу, мн. млађеви, млађева 

и млађёва 14.1.1.С. 

Млађа = Млађо, -ё М, дат. Млађи, ак. Млађу, 
вок. Млађо, инстр. Мшiђом и Млађо, -а М, дат. 

Млађу, ак. Млађа, ВОК. Млађо, инстр. Млађом 

3.3.2.а.; 14.1.1.g. 
млађан, -а, -о, одр. млађани, -а, -о, ген. МН. -их 

= млађен, -а, -о, одр. млађени, -а, -о, ген. МН. -их 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
млађанiiст и млiђанiiст, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
млађарија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом 3.3.2.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
млiђахан, -хна, -хно, одр. млађахни, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.2.а.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
млiђахнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
млiђен = млiђан (в.) 

млiжњiк и млажњiк = уоб. млiзњiк и 
млазњiк (в.) 

млаз, -а М, МН. млазеви, млазёва и млазови, 

млазова 14.1.1. 
млазiili, -ића М, инстр. млазићем (не -ом), МН. 

млазићи, млазића и млазнli, -а М, инстр. -ем (не 

-ом), МН. мшiзићи, млазића 3.2.3.; 14.1.1.С. 
млiзнii, -а, -о, ген. МН. -iix 4.2.а.; 14.3. 
млазничiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
млiзњiк, -а М, МН. -аци, -ака, -ацима и мла

зњiiк, -ака М, МН. млазњаци, млазњака, млазња-

млекарев 

цима = млiжњiк, -а М, МН. -аци, -ака, -ацима 

и млажњiк, -ака М, МН. млажњаци, млажња

ка, млажњацима, (Клајн 2009: ,,млажњак је 
фонетски правилнији облик (уп. йазuйiu - йа

жња, возuйiu - наgвожњак, кукуруз - куку

ружњак), али је у пракси знатно чешће мла

зњак."; ПМС: ,,млазњак и (рјеђе) млажњак"; 

В. СТЈП 1: 92-107) 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
млак, млака, млако, одр. млаки, -а, -о, ген. МН. 

-их; КОМП. млачи, најмлачи 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
млакнути 

14.5.1.1.(1). 
и млакнути, млакнём 

млако, прип., КОМП. млачё и млаче, најмла

че 3.1.3.; 14.6. 
млакост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
млакушан и млакушан, -ш на, -шно, одр. 

млакушни и млакУ-шни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

млатилац (не млатиоц), -иоца М, ВОК. мшiти

оче, инстр. мшiтиоцем, МН. мшiтиоци, мшiтилii

ца, млатиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
млатиоц не него млатилац (в.) 

млатипара, -ё ж (М), ВОК. -о, инстр. -ом, ген. 

МН. -ара 14.1.2.1.Ь. 

млатити, млатим, прип. сад. млатёћи, ПРИД. 

ТРП. млаћен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
мл8тнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
млаliеница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

млаliёње, -а с, ген. МН. -ёња 14.1.3.С. 

млачан, -ч на, -чно, ОДр. млачни, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
млачев, -а, -о, ген. МН. -их (према младац) 

4.2.а.; 14.3. 
млачёње, -а с, ген. МН. млачёња 14.1.3.С. 

млачit:на, -ё ж, МН. млачине, млачина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

млачити, млачим, ПРНП. сад. млачёћи 

14.5.1.1.(4). 
млачност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
млевёње ек. уп. ијек. мљевёње 

млекiр ек. уп. ијек. мљекйр 

млекара ек. уп. ијек. мљекара 

млекарев и млекаров ек. уп. ијек. мљекарев 

и мљекаров 
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млекiiрка 

млекiiрка ек. уп. ијек. мљекйрка 

млекiiрнйк = млекiiр (в.) 
млекiiрскй ек. уп. ијек. мљекiiрскй 

млекарство ек. уп. ијек. мљекарство 

млекаuија = млеКiiр (в. мљекйр) 

млекаuијин = млекаре в (в. мљекарев) 
млекаuйјскй = млекiiрскй (в. мљекйр-

скй) 

млекаuика ек. уп. ијек. мљекаuика (в. мље-

кйрка) 

млекаuiiница = млекара (В. мљекара) 

млеко ек. уп. ијек. млијеко 

млекце ек. уп. ијек. млијекце 

Млет, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Млетачкii република или Република свё

тог(а) Марка 1.2.1.1.Ь. 

млетачкй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Млеци 

и Млеци) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
млети ек. уп. ијек. мљети 

Млеliанин, -а м, МН. Млёћани, Млёћiiна, 

(према Млет) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
Млеliiiнка, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй, (према Млет) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

Млеци, Млётака с МН., дат. Млёцима, ак. 

Млётке 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
млеч ек. уп. ијек. млијеч 

млечан ек. уп. ијек. млијечан 

млечан ек. уп. ијек. мљечан 

Млечанин, -а м, мн. Млечани, Млёчана = 

Млечиli, -а м, инстр. -ем, ген. МН. Млёчйћа, (пре

ма Млецн) 1.2.1.1.d.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 
Млечiiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -кй, (према 

Млеци) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
млечаст ек. уп. ијек. мљечаст 

млечика ек. уп. ијек. мљечнка 

млечина ек. уп. ијек. мљечина 

млечити ек. уп. ијек. млијечити 
Млечиli = Млечаиии (В.) 

Млечнй пут и Млечни пут ек. уп. ијек. Мли

јечнй пут и Мљечнii пут 

млечно и млечно ек. уп. ијек. мљечно и мли-

јечно 

млечност ек. уп. ијек. млијечност 

млечњiк ек. уп. ијек. млијечњiк 

млијеко ијек. (ек. млеко), -а с 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 
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млохавац 

млијекце ијек. (ек. млекце), -а с 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

млијеч, млијеча ијек. (ек. млеч, млёча) м, лок. 

млијечу (ек. млечу) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
млијечан ијек. (ек. млечан), -чна, -ч но, ОДр. 

млијечнй (ек. млёчнй), -а, -о, ген. МН. йХ, (који 

има млека) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
млијечити, млијечйм ијек. (ек. млечити, 

млёчйм), ПРИЛ. сад. млијечёћи (ек. млечёћи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Млијечнii пут, Млијечног(а) пУта и Мљеч

нй пут, Мљёчног(а) пУта ијек. (ек. Млечни пут, 

Млёчног(а) пУта и Млечнй пут, Млёчног(а) пу

та) м 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 1.2.1.1.g.; 14.1.1.; 
14.3. 

млијечност ијек. (ек. млечност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

млијечњiк ијек. (ек. млечњiiк), -а м, МН. -аци, 

-ака, -ацима 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
млilнiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

-и, -ара 14.1.1. 
млинiрев и млинiров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
млilнарка, -ё ж, дат. -к и, ген. мн. -ки 11.3.2.; 

14.1.2.1.а. 

млilнаричин и млинаричин = млilнаркин, 
-а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

млilнаркин = млинаричин и млilнари

чин (в.) 

млинац, млинца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

млинци, млинаца, млинцима 6.2.1.; 14.1.1. 
млинскй и млинскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
млilтавац, -авца м, ВОК. млитавче, инстр. мли

тавцем (не -ом), МН. млитавци, млитаваца 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 

млilтавити, -им и млитавити, млитавим, 
прип. сад. млитавёћи и млитавёћи 14.5.1.1.(4). 

млilтавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
млilти не него мнilти (в.) 

млохав, -а, -о, ОДр. млохави, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
млохавац, -јвца м, ВОК. млохiiвче, инстр. мло

хавцем (не -ом), МН. млохавци, млохавiiца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 



млохавити 

млохавити, -йм и млохавити, млохавйм, 

прил. сад. млохавећи и млохавећи 14.5.1.1.(4). 
млохавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мљаскати, мљаскам и мљашћем, прил. сад. 

мљаскајући и мљашћући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2); 
14.5.1.1.(3). 

мљаснути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мљацкати, -ам, прил. сад. мљацкају

ћи = мљецкати, -ам, прил. сад. мљёцкајући 
14.5.1.1.(3). 

мљацнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мљевёње ијек. (ек. млевёње), -а с 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
мљекар ијек. (ек. млекар), -ара М, вок. мљё

кару и мљёкаре (ек. млёкару и млёкаре), инстр. 

мљёкаром (ек. млёкаром) и мљёкарем (ек. млё

карем), МН. -ари, -ара 2.1.2.2.е.; 2.2.2.; 14.1.1.= 
мљекаџија ијек. (ек. млекаџија), -е М, дат. -ији, 

вок. -ијо, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 2.1.2.2.е.; 

2.2.2.; 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мљекара ијек. (ек. млекара), -е Ж, ген. мн. 

мљёкара (ек. млёкара) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мљеюiрев и мљекаров ијек. (ек. млекарев и 

млекаров) = мљекаџијин ијек. (ек. млекаџи
јин), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.2.е.; 2.2.2.; 3.4.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мљекарка ијек. (ек. млекарка), -е Ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй = мљекаџика ијек. (ек. мле
каџика), -е Ж, ген. мн. -йка 2.1.2.2.е.; 2.2.2.; 3.4.3.; 
11.3.2.; 14.1.2.1.а. 

мљекаров = мљекаров (В.) 
мљекарскй ијек. (ек. млекарскй), -а, -о, ген. 

мн. -йх = мљекаџйјскй ијек. (ек. млекаџйјскй), 
-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.2.е.; 2.2.2.; 3.4.3.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мљеюiрство ијек. (ек. млекарство), -а с 

2.1.2.2.е.; 2.2.2.; 14.1.3. 
мљекаџија = мљекар (В.) 
мљекаџијин = мљекарев (В.) 
мљекаџйјскй = мљекарскй (В.) 
мљекаџика = мљекарка (В.) 
мљескати, мљёскам и мљёшћем, прил. сад. 

мљёскајући и мљёшћући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2); 
14.5.1.1.(3). 

мљеснути, -нем 14.5.1.1.(1). 
Мљет, Мљёта М 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 

много шта 

мљети ијек. (ек. млети), мёљем, прил. сад. мё

љући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
Мљетскй канал, Мљётског(а) канала М 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.; 14.3. 
мљетскй, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Мљећанин, -а М, мн. Мљёћани, Мљёћана, 

(према Мљет) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
Мљећанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (према Мљет) 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

мљецкати = мљацкати (В.) 
мљечан ијек. (ек. млечан), -чна, -чно, одр. 

мљёчнй (ек. млёчнй), -а, -о, ген. мн. -йх, (који је 

од млека) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мљечаст ијек. (ек. млечаст), -а, -о, одр. мљё-

частй (ек. млёчастй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

мљечика ијек. (ек. млечика), -е Ж, дат. -ци, 

мн. мљечике, мљёчйка (ек. млечике, млёчйка), 

бот. 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мљечина ијек. (ек. млечина), -е Ж, мн. мље

чине, мљёчйна (ек. млечине, млёчйна) 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 

мљечно и млiiјечно ијек. (ек. млечно и млеч-

но), прил. 2.1.2.; 2.1.1.; 2.2.2.; 2.2.1.; 14.6. 
мн" скр. множине 13.2.1. 
мнемоника = мнемотехника (В.) 

мнемотехника = мнемоника, -е Ж, дат. -ци 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
мнемотехничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
мнење не него мњење (В.) 

мннјёње не него мњење (В.) 

мнiiти (не млiiти), мним, прил. сад. мнију-

ћи 14.5.1.1.(4). 
много где ек. уп. ијек. много гдје 

много гдје ијек. (ек. много где) 2.1.2.; 2.2.2. 
много ко, много кога, много коме, кому, 

много киме 12.3.3.; 14.2.1.(4), (5); 14.2.2. 
много којй, -а, -е, ген. мн. -йх 12.3.3.; 

14.2.1.(4), (5); 14.2.2. 
много чијй, -а, -е, ген. мн. -йх, 12.3.3.; 

14.2.1.(4), (5); 14.2.2. 
много шта, много чега (многочег), мно

го чему (многочем), много чиме (многочйм) 

12.3.3.; 14.2.1.(4), (5); 14.2.2. 
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миогобожац 

миогобожац, -шца М, ВОК. миогОбошче, инстр. 

миогобошцем (ие -ОМ), МН. миогОбошци, миого

БОЖ8Ц8 6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
миогобожачкй, -8, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
миогобоштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 
миоrобрiiјан и мноrОбрiiјан, -јна, -јно, одр. 

многобројнй и многОбројнй, -8, -о, ген. мн. -йх 
(уоб. У МН.) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

миогобројност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
многовек ек. уп. ијек. миоговјек 

мн/)говераи и многовераи ек. уп. ијек. ми/)

говјераи и многовјеран 

миоговерац и миоговерац ек. уп. ијек. мно-

говјерац и миоговјерац 

миоговечан ек. уп. ијек. многовјечаи 

многовечиiiст ек. уп. ијек. многовјеЧНiiСТ 

многовјек ијек. (ек. многовек), -а, -о, одр. 

многовU)екй, -8, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

ми/)говјеранимногОвјераиијек.(ек.ми/)гове

раи и миоговеран), -риа, -рио, одр. миоговU)ер

нй и многовU)ернй, -8, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

миоговјерац ијек. (ек. миоговерац), -рца М, 

ВОК. многовU)ерче, инстр. многовШерцем (не 

-ОМ), мн. многовU)ерци, многовШеР8Ц8 и мио

("овјерац ијек. (ек. миоrоверац), -рца М, вок. мно

говU)ерче, инстр. многовШерцем (не -ом), мн. 

многовU)ерци, многовШеР8Ц8, многовШер

цима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 
многовјечан ијек. (ек. многовечан), -ч на, 

-чно, одр. многовU)ечнй, -8, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

многовјечност ијек. (ек. многовечност), 

ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

миоговрсиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
миоговрстан, -сна, -сно, одр. мноrоврснй, 

-8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
миогоглав, -а, -о, одр. мноrоrлавй, -8, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
миоrоrлагољив, -а, -о, одр. мноrоrлаrољи

вй, -8, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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миогореЧИВiiСТ 

миоrоrлаrОљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2.; 
миогоrласаи, -сна, -сно, одр. мноrоrласнй, 

-8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многоrлiiсје, -а с, ген. мн. мноrоrЛ8сј8 

14.1.3.с. 

миоr/)rлаСИiiСТ, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
многоrодишњй, -8, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
миогожеиство, -а с 10.3.Ь.; 14.1.3. 
мноrозаслужан, -жна, -жно, одр. многоза

служнй, -8, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многозвучаи и миог/)звучаи, -ч на, -чно, одр. 

мноrозвучнй и мноrозвучнй, -8, -о, ген. МН. -йх 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

многозвучио и ми/)гозвучио, прип. 14.6. 
многозиачаи, -ч на, -ч но, одр. мноrозначнй, 

-8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многокрак, -а, -о, одр. мноrокракй, -8, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
миоrократаи, -тна, -тно, одр. многократнй, 

-8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
миоrолетаи ек. уп. ијек. миоrољетан 

миоголикост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
миоrолистан, -сна, -сно, одр. мноrолиснй, 

-8, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
многољетан ијек. (ек. мноrолетан), -тна, 

-тно, одр. мноrољетнй (ек. многолетнй), -8, -о, 
ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

миоrољудиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мноrонациоиiiлаи, -лна, -лно, одр. MHoroHa

ЦИОН8ЛНЙ, -8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многообразан, -зна, -зно, одр. мноrоОбра

знй, -8, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мноrообразнiiст, -ости Ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ми/)rопоштовiiий, -8, -о и (ако је прип. део 

нарочито наrлашен) много ПОШТОВiiнй, -8, -о, 
ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

миоrорек, -а, -о, одр. мноrорекй, -8, -о, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

мноrоречив ек. уп. ијек. миогорјечив 

мноrоречивiiст ек. уп. ијек. миоrорјечи
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многорјечив 

многорјечив ијек. (ек. многоречив), -а, -о, 

одр. многорU)ечиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

многорјечивост ијек. (ек. многоречивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

многорук, -а, -о, одр. многоруки, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
многОспратан, -тна, -тно, одр. многОспрат

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многОспратиица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

м ногОстраност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
многОСтрук, -а, -о, одр. многоструки, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
многОСтрукост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
многОстручан, -чна, -чно, одр. многОструч

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
многОстручност, -ости Ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
многоуважен, -а, -о, одр. многоуважени, -а, 

-о и (ако је прил. део особито наглашен) много 

уважен, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
многоугао, -гла м, мн. многоуглови, много-

углова 7.1.1.; 14.1.1.с. 
многоугаонн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
многоуглii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
многоцен ек. уп. ијек. многоцјен 

многоценост ек. уп. ијек. многоцјеност 

многоцёњенн и много цењенн ек. уп. ијек. 

многоцијењенii и много цијењенii 

многоцијењенii ијек. (ек. многоцёњенн) и 

(ако је прил. део нарочито наглашен) много ци

јењенн ијек. (ек. много цењенн), -а, -о, геи. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
миогоцјен ијек. (ек. многоцен), -а, -о, одр. 

многоцU)ени, -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

многоцјеност ијек. (ек. многоценост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

миогочлаи, -а, -о, одр. многочлани, -а, -о, 

ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
множенiiк, -ика м, ми. множеници, множе

ника, множеницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

MoryliHOCT 

множёње, -а с, ген. ми. множёња 14.1.3.c.d. 
множилац (не множиоц), -иоца м, вок. мно

жиоче, иистр. множиоцем (не -ом), мн. -множи

оци, множилаца, множиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
14.1.1. 

множиоц не него множилац (В.) 

множити, -им, прил. сад. множёћи 

14.5.1.1.(4). 
мноштво, -а с, мн. мноштва, мноштiiва 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
мњење (не миијёње, миење), -а с, иистр. 

мњењем, ек. И ијек., (ПМС: "мњење ек. и ијек., 

боље него мнење (ек.), мнијење (ијек.)"; Клајн 

2009: "мњење је и екавски и ијекавски облик, 
бољи (према ПР) него мнење (екавски) и мни

јење (ијек.).") 14.1.3. 
моа, -ё ж, дат. мои, инстр. МООМ, мн. мое, моа, 

зоол. 14.1.2.1.Ь. 

мобiiлан, -лна, -лно, одр. мобилни, -а, -о, ген. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мобилизатор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

-и, -ора 14.1.1. 
мобилизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мобилизацијСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
моБИлисати, -ишём, прил. сад. мобйлишући 

14.5.1.1.(2) (и мобилизирати, мобилизирам, 3. 
л. ми. мобилизирају, прил. сад. мобилизирајући 

14.5.1.1.(3». 
моБИлност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
могила, -ё ж, мн. могиле, могйла 14.1.2.1.Ь. 

мОбiiнг, -а м, мн. мооинзи, мооинга 15.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мограњ, -а м, мн. мограњи, мограња 

14.1.1.с. 

Moryli, могућа, могуће, одр. могући, -а, -о, 
ген. мн. -их = MoryliaH, -ћна, -ћно, одр. могућни, 
-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

могуliан = Moryli (В.) 
могуliе = могуliио, прил. 14.6. 
MoryliHO = Morylie (В.) 
могуliиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. ми. -ости 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = могуli

ство, -а с, мн. могућства, могућстава, (об. у из-
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могуliство 

разу у йО МОlућносшu = йо МОlућсшву) 6.2.2.; 
\О.3.Ь.; 14.1.3. 

MorylicTBO = могуliиост (В.) 

мо,цалан и мо,цалан -лна, -лно, одр. модалнй 

и модалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
модалiпет, -ета м, ми. модалитети, мода

литета 14.1.1.С. 

модалност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
модел, -а м, ми. модели, модёла и модел, 

-ела м, мн. модели, модела 14.1.1.С. 

моделар, -ара м, ВОК. моделару и моделаре, 

иистр. моделаром и моделарем, мн. моделари, 

модешiра 14.1.1. 
моделарство, -а с, мн. моделарства, моде

ларстава 6.2.2.; \О.3.Ь.; 14.1.3. 
мо,целатор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
мо,целист(а), -ё м, МИ. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

мо,целовати, -ујём, прип. сад. моделу ју

ћи 14.5.1.1.(2) (и моделирати, моделйрам, 

3. п. мн. моделирају, прип. сад. моделирајући 

14.5.1.1.(3». 
модеран и модеран, -рна, -рно, одр. модернй 

и модёрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
модератор, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ора 14.1.1. 
модерна, -ё ж 14.1.2.1. 
модернизам, -зма М, мн. -зми, -ама 6.1.3.; 

14.1.1. 
модернИзатор, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом -и 

-ем, мн. -и, -ора 14.1.1. 
модернизовати (се), -ујём (се), прип. сад. 

модернизујући (се) 14.5.1.1.(2) (и модернизи
рати (се), модернизйрам (се), 3. п. МИ. модер
низирају (се), прип. сад. модернизирајући (се) 

14.5.1.1.(3». 
модернист(а), -ё М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

модернистичкй, -а, -о, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

модернисткиња, -ё ж, геи. МИ. модернист

кйња \0.2.(2); 14.1.2.1.а. 
модерност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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модискиња, -ё ж, ген. мн. модискйња 10.2.(2); 

14.1.2.1.а. 

модификовати и модификовати, -ујём, 

прип. сад. модификујући и модификујући 

14.5.1.1.(2) (и модифицирати, модифiщйрам, 
3. п. мн. модифицирају, прип. сад. модифицира
јући 14.5.1.1.(3». 

модла, -ё ж, мн. модле, модлй 14.1.2.1.Ь. 

мо,црак, -ака М, мн. модраци, модрака, мо

драцима, зооп. 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
модрење, -а с, ген. мн. модрёња 14.1.3.C.d. 
мо,црети, -йм, прип. сад. модрёћи, (добијати 

модру боју) 14.5.1.1.(4). 
модрииа, -ё ж, МИ. модрине, модрина 

14.1.2.1.Ь. 

модрити, модрйм, прип. сад. модрёћи, (чи

нити модрим) 14.5.1.1.(4). 
модрица, -ё ж, иистр. -ом, мн. модрице, мо

дрйца 14.1.2.1.Ь. 

модричаст, -а, -о, одр. модричастй, -а, -о, 

ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
модричица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МИ. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
модровољка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. 

-кй, (птица) 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
модрОок, -а, -о, одр. модроокй, -а, -о, геи. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
модрост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
модруљ, -уља М, МИ. модруљи, модруља и 

модруљ, -а М, мн. модруљи, модруља 14.1.1.С. 

модруљица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца, 

ЗООП. 14.1.2.1.Ь. 

модулliција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
модулацiiјскй = модулационii (в.) 

модулационii = модулliцiiјскй, -а, -о, ген. 
МН. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

модулирати, модулйрам, 3. П. МН. модулира
ју, прип. сад. модулирајући 14.5.1.1.(3). 

модус вивеиди (пат. modus vivendi, начин 
живљења у датим околностима), ген. модуса 

вивёнди М, (мења се само прва реч) 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
мОжда,рчц. 

можданii, -а, -о, геи. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 



мождаиица 

мождаиица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мождаиичии, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мождииа, -е ж, мн. мождине, мождйна = ме

дула, -е Ж, ген. мн. мёдула 14.1.2.1.Ь. 

мождински, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мождити, -йм, прип. сад. мождећи, импф. мо

жђах, прид. трп. можден 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
можђење, -а с, ген. мн. можђења, 3.3.2.а.; 

14.1.3.c.d. 
можебити, прип., (можда; друго је: може би

ти да ... ) 14.6. 
мозаик, -а м, мн. мозаици, мозайка, мозаи

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мозаичан, -чна, -ч но, одр. мозаичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх, (р. неодр.) 6.2.3.; 14.3. = мозаички, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мозаичнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мозак, -зга м, пок. мозгу, мн. мозгови, мозго

ва 6.2.1.; 8.1.2.2.; 14.1.1.с. 
мозгало и мозгало, -а с, ген. мн. мозгiiла 

14.1.3.c.d. 
мозгати и мозгати, -ам, прип. сад. мозгајући 

и мозгајући 14.5.1.1.(3). 
мозгiiвии и мозгiiвни, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
мој, мојег(а) или мог(а), м6јем(у) или мом(е) 

итд., (често се употребљава погрешно уместо 

свој, као у примеру Носим мој каuуш ум. Носим 

свој каuуш и сл.) 14.2.2.2.1. 
Мојсије, -а м, реп. 1.2.1.1ј.; 14.1.1.а.; 

мојсијевац, -евца м, ВОК. мбјсијевче, инстр. 

м6јсијёвцем, мн. м6јсијевци, м6јсијеваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

мојсијевка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мојсијевски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мокар, -кра, -кро, одр. мокрй, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мокасина, -е Ж, ген. мн. мокасина = мою\

сиика, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 11.3.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

мокраliа, -е Ж, мн. мокраће, мокраћа 

14.1.2.1.Ь. 

мокраliевииа, -е Ж, ген. мн. мокраћевйна 

14.1.2.1.Ь. 

молилац 

мокраliни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мокраliница, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мокраliОВОД, -а М, ген. мн. мокраћовода 

14.1.1.с. 

мокраliоводНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мокрнна, -е Ж, мн. мокрине, мокрина 

14.1.2.1. 
мокрити, -йм, прип. сад. мокрећи 

14.5.1.1.(4). 
мокровбд и мокровод, -ода м, ген. мн. -ода 

14.1.1.с. 

мокроводии, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мол, мола м, пок. м6лу, мн. м6лови, м6лова, 

муз. 14.1.1.с.; мол-акорд; мол-лёствица; це-мол; 

хii-мол; ёс-мол 12.2. 
мол, мбла м, мн. мблови, мблова, (камена 

обала) 14.1.1.с. 

моласа, -е Ж, мн. моласе, мошiса 14.1.2.1.Ь. 

молба, -е ж, ген. мн. м6лба и молбй 

14.1.2.1.Ь. 

молбен, -а, -о, одр. молбенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
Молдавија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. = Мол

дова, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Молдова = Молдавија (В.) 
молебан, -бна м, пок. молебну (не молебана, 

на молебану итд.), реп. 6.2.1.; 14.1.1. 
молекуларнй и молекуларни = молекул

ски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
молер, -а м, ВОК. молеру, инстр. молером, мн. 

молери, молера 9.1.1.; 14.1.1. 
молерiiј (не малерiiј), -а ја м, инстр. молера

јем (не -ом), мн. молераји, молераја 14.1.1. 
молерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
молеliив, -а, -о, одр. молећивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
молећИВiiСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
молијеровски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
молилац (не молиоц), -иоца м, ВОК. молиоче, 

инстр. молиоцем (не -ом), мн. молиоци, молила

ца, молиоцима 6.2.1.; 7.202".; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
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молiiља 

молiiља и молиља, -ё ж, ген. мн. молйља = 

мОлитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
молиоц не него молилац (в.) 

молиочев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према моли

лац) 4.2.а.; 14.3. 
молитва, -ё ж, ген. мн. молйтвй и молитiiва 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
молитвенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
молитвеийк, -а м, мн. молитвенйци, моли

твенйка, молитвенйцима и молитвенйк, -и ка 

М,мн. молитвеници, молитвеника, молитвени

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
молитёљка = молiiља (в.) 
молити, молйм, прил. сад. молёћи 14.5.1.1.(4). 
моловати, -ујём, прил. сад. молујући 

14.5.1.1.(2). 
мблскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
молуск, -а м, мн. молусци, молуска, молу

сцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
мољак = мољац (в.) 

мољакало, -а с (М), ген. мн. мољакiiла 

14.1.3.С. 

мољакати, -ам и мољакати, мољакам, прил. 

сад. мољакајући и мољакајући 14.5.1.1.(3). 
мољац, -љца м, ВОК. мољче, инстр. м6љцем (не 

-ом), мн. м6љци, мољаца, м6љцима = мољак, 

-љка м, ВОК. мољче, мн. м6љци, мољака, м6љци-

ма 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мољёње, -а с, ген. мн. мољёња, (према мо

лити) 14.1.3.C.d. 
мољчав, -а, -о, одр. мољчавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мОљчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
момак, -мка м, ВОК. момче, мн. момци, момци 

И момци, ген. момака 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

момачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

момен(а)т, -нта м, мн. моменти, момената 

6.3.; 14.1.1.С. 
моменталан, -лна, -лно, одр. моменталнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = момента н, -а, -о, одр. момен

танй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
моментално = моментано, прил., (ПМС: 

,,моменiliално (не моментано)"; Клајн 2009: 
"моменшан и моменшано правилно је изведе-
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но од каснолатинског momentaneus (уп. сйон
шан og spontaneus). Неоправдано је у ПР 'мо
менiliално, не моменШано'.") 14.6. 

момента н = моменталан (в.) 
моментано = моментално (в.) 

момица и момица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

момковати, момкујём, прил. сад. момку ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
момчадија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
момче, -ета с, зб. момчад, -и 3.1.3.; 14.1.3. 
момчекања, -ё м, ген. мн. момчекања 

14.1.2.1.а. 

Момчило, -а м, вок. Момчило 1.2.1.1ј.; 

14.1.1. 
момчина, -ё м, ВОК. момчино, мн. момчине, 

момчйна 3.1.3.; 14.1.2.1. 
мбмчити (се), -йм (се), прил. сад. момчёћи 

(се) 14.1.1.5.(4). 
момчиli, -а м, ВОК. момчићу, инстр. момчићем 

(не -ом), мн. момчићи, момчйћii 3.1.3.; 14.1.1. 
момчitliак, -ћка м, вок. момчйћку, мн. мом

чићци, момчйћiiка, момчићцима 3.1.3.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

момчуљак, -љка м, ВОК. момчуљче, мн. мом

чуљци, момчуљака, момчуљцима 3.1.3.; 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

момчурак, -рка м, ВОК. момчурче, мн. мом

чурци, момчурака, момчурцима 3.1.3.; 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

Моналitза, -ё ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
монарх, монарха м, ВОК. монарше, мн. монар

си, монарха, монарсима и монарх, монарха м, 

вок. монарше, мн. монарси, монарха, монарсима 

11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
монархија, -ё ж, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
монархйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
монархиња и моиархиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.а.Ь. 

монархист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

монархистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 



монархнсткиња 

монархисткиња, -ё ж, ген. мн. моюiрхист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а.Ь. 
монархофашист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

монархофашистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3; 4.2.а.; 14.3. 
монаршкй и монаршкй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према монарх и монарх) 4.2.а.; 14.3. 
монах, монаха м, ВОК. монаше, мн. монаси, 

монаха, монасима и монах, -а м, ИОК. мона

ше, мн. монаси, монаха, монаси ма 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
монахиња и монахиња, -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.а.Ь. 

монахињскй и монахињскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
монашкй и монашкй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према монах и монах) 4.2.а.; 14.3. 
монаштво и монаштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 
Монгол, -ола м, мн. Монголи, Монгола 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
МонгОлија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Монголка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
монголойд, -ида М, мн. монголойди, монго

лойда 14.1.1.С. 

монголоiЩан, -дна, -дно, одр. монголоидни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
монголскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
монден = монденскй (в.) 

монден, -ена м, ВОК. мондёне, мн. мондени, 

мондена 14.1.1.С. 

монденка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
мондёнскй, -а, -о, ген. мн. -их = монден, -а, 

-о, одр. мондени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
монденство, -а с 1O.3.Ь.; 14.1.3. 
мондијалист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
мондијалистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
монета, -ё ж, ген. мн. монета 14.1.2.1.Ь. 

монетарист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

монетарнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

монолог 

монист(а), -ё м, мн. монисти, мониста, мо

нистима 14.1.1.е. 

монистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

монйтор, -а М, н нстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1.С. 

монйторскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
моногаман и моногаман, -мна, -мио, одр. 

моиогамии и моиогамии, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
моногамија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

моногамйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

моногамист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

моно генеза, -ё ж 14.1.2.1. 
моногенетичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
монограм и монограм, -а М, ген. мн. -гра

ма 14.1.1.С. 

монограмист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

монографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
монографскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
моноднја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
монодрама, -ё ж, ген. мн. монодрама и моно

драма, -ё ж, ген. мн. монодрама 14.1.2.1.Ь. 

монокл, -а М, ген. мн. монокла и моиокла 

14.1.1.С. 

монокултура, -ё ж, ген. мн. моиокултура 

14.1.2.1.Ь. 

монокултурни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
монолйт, -ита м, мн. моиилити, моиили

та и монолит, -а м, мн. моиолити, монолита 

14.1.1.С. 

монолйтан и монолитан, -тна, -тно, одр. мо

иолитни И моиолитни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

монолитност и монолитност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
монолог, -а м, мн. монолози, монолога, мо

нолозима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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монолоrизitрати 

монолоrизitрати, монологизирам, З. л. мн. 

монологизирају, прил. сад. монологизирајући 

14.5.1.1.(З) (и монолоrизовати, -ујём, прил. сад. 

монологизујући 14.5.1.1.(2». 
монолошкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према мо

нолоr) 4.2.а.; 14.З. 

мономанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

мономАнскн и мономанскн, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.З. 

монопол, -а м, мн. монополи, монопола 

и монопол, -ола м, мн. монополи, монопола 

14.1.1.С. 

монополац, -лца м, ВОК. монопол че, инстр. 

монополцем (не -ом), мн. монополци, монопо

лаца, монопол цима 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 
монополизовати = монополисати (в.) 

монополисати, -шём, прил. сад. монополи

шући = монополизовати, -ујём, прил. сад. мо-

нополизујући 14.5.1.1.(2) (и монополизitрати, 
монополизирам, З. л. мн. монополизирају, прил. 

сад. монополизирајући 14.5.1.1.(З». 

монополист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

монопол ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.З.2.g.; 14.1.2.1.а. 

моносилабичан, -чна, -чно, одр. моносишi

бични, -а, -о, ген. мн. -их = моносилаБИЧКii, -а, 

-о, ген. мн. моносишiбичких З.1.З.; 6.2.З.; 4.2.а.; 

14.З. 

монотеизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
монотеист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

5.2.2.; 14.1.1.е. 
монотеистичкii, -а, -о, ген. мн. -их З.1.3.; 

4.2.а.; 14.З. 

монотеисткиња, -ё ж, ген. мн. монотеистки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
монотоноет и монотоноет, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
монофiiзан и монОфiiзан, -зна, -зно, одр. мо

нофазни и монофазни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.З.; 

4.2.а.; 14.З. 

МОНОфтонr и монофтонr, -а м, мн. -зи, -он га, 

-зима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
монофтонr(из)ација, -ё Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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мопс 

монофтоншКii и монофтоншКii, -а, -о, ген. 

мн. -их, (према МОНОфтонr и монофтонr) 4.2.а.; 

14.З. 

монохроман, -мна, -мно, одр. монохромни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

монохроматскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.З. 

монсињор, -ора м, ВОК. монсињору И монси

њоре, инстр. монсињорем, мн. монсињори, мон

сињора 9.1.1.; 14.1.1. 
монстранца = монстранција, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
монстранција = монстранца (в.) 

монструм, -а м, вок. монструме, мн. мон

струми, монструма и монструм, -а м, ген. мн. 

монструма 14.1.1.а. 

монетру6зноет, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
МОНСУН, -уна м 14.1.1.С. 

монсунскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

Монт Еверест, Монт Ёвереста м, (Клајн 
2009: "МОнш Евересш: боље Маунт Ёверест") 
1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 

монтажа, -ё ж, ген. мн. монпiжа 14.1.2.1.Ь. 

монтажер, -ера м, вок. монтажёру, инстр. мон

тажером, мн. монтажери, монтажера 14.1.1.а. 

монтiiжнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Монте Карло, Монте Карла м 1.2.1.1.h; 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
монтер, -ера м, ВОК. монтёру, инстр. монте

ром, мн. монтери, монтера 14.1.1. 
монтерница, -ё Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

монтерскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

Монтескје (фр. Montesquieu), Монтескјеа м 
1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

монтирати, монтирам, З. л. мн. монтирају, 

прил. сад. монтирајући 14.5.1.1.(3). 
монумен(а)т, -нта м, мн. монументи, мону

мената 6.З.; 14.1.1.С. 

монументiiлан, -лна, -лно, одр. монументал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

монументалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мопе, -а м, мн. мопси, мопса и мопсови, моп

сова 14.1.1.С. 



мора 

мора, -ё ж, мн. море, мора, (кошмар) 

14.1.2.1.Ь. 

Морава, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.а. 
Моравац, -авца м, инстр. Моравцем, мн. Мо

равци, Мораваца, (Чех из Моравске) 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Моравац, -вца м, инстр. Моравцем, мн. Мо

равци, Мораваца, Моравцима, (Србин из По

моравља) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Моравка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(према Моравац и Моравац) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

Моравско-вардарска долина, Моравско

-вардарскё долинё ж, дат. Моравско-вардарској 

долини 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.; 14.3. 
моралан, -лна, -лно, одр. морални, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
морализатор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ора 14.1.1. 
морализаторски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
морализаторство, -а с 14.1.3. 
морализовати = моралисати (в.) 
моралисати, -шём, прил. сад. моралишући = 

морализовати, -ујём, прил. сад. морализујући, 

14.5.1.1.(2) (и морализирати, морализирам, 3. 
Л. мн. морализирају, прнл. сад. морализирајући, 

14.5.1.1.(3)). 
моралист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истим а 

14.1.1.е. 

моралистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

моралисткиња, -ё ж, ген. мн. моралисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
моралитёт, -ета м, мн. моралитети, мора

литета 14.1.1.С. 

моралка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.а. 

моралност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мораторијум, -а м, инстр. мораторијумом, 

мн. мораторијуми, мораторијума (и мораториј, 

-иј а м, инстр. мораторијем, мн. мораторији, мо

раторија) 5.1.5.; 14.1.1. 
Морача, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Морачанин, -а м, мн. Морачани, Морачана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 

МоровиЬанин 

Морачанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
морачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
морбйдан, -дна, -дно, одр. морбидни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
морбидно, прил. 14.6. 
морбидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
морбиле, морбила ж мн., дат. морбилама 

14.1.2.1. = морбили, морбила м мн., дат. мор

билима 14.1.1. 
морбили = морбиле (в.) 
морганатски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
море и море, -а с, ген. мн. мора 14.1.3.С. 

море, узв. 

морепл6вац, -вца м, ВОК. морепловче, ин

стр. морепловцем (не -ом), мн. морепловци, 

морiшловаца, морепловцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 
14.1.1. 

морепл6вство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
мореуз, -а м, ген. мн. мореуза 14.1.1.С. 

морж, -а м, инстр. -ем, мн. моржеви, моржё-

ва 9.1.1.; 14.1.1.с. 
морија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. мори

је, морија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
морити, -им, прил. сад. морёћи 14.5.1.1.(4). 
мормон, -она м, мн. мормони, мормона 

14.1.1.С. 

мормонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
мормонски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
морнар, -ара м, ВОК. морнару и морнаре, ин

стр. морнаром и морнарем, мн. морнари, мор

нара 14.1.1. 
морнарев и морнаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
морнариЬ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. морнарића 3.2.3.; 14.1.1. 
морнарички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
морнарски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
МоровиЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
МоровиЬанин, -а м, мн. Моровићани, Мо

ровићана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
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Моровиliiiнка 

Моровиliiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
моровиliкй, -а, -о, ген. мн. -их 1O.3.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
морскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
морузга, -е ж, дат. -ги, ген. мн. морузга и мо

рузги 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
моруна, -е ж, мн. моруне, моруна 14.1.2.1.Ь. 

Морфёј, -еја и Морфеј, -а М 1.1.2.1.а.; 

14.1.1. 
морфём = морфема (В.) 
морфема, -е ж = морфём, -ема М и ж, ген. мн. 

морфема 14.1.2.1.Ь. 

морфёмскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
морфијум (не морфйн), -а М, ннетр. морфи

јумом (и морфйј, -иј а М, инетр. морфијем) 5.1.5.; 
14.1.1. 

морфијумов (и морфијев), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
морфйн не него морфијум (В.) 

морфинист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

морфинистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

морфинисткиња, -е ж, ген. мн. морфинист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
морфологија, -е ж, дат. -ији, инетр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
морфолошкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
МОСква, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
мОсквйч (не мОсквйli), -а М, инетр. -ем (не 

-ом), (врста аутомобила руске производње) 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
МОсков, -6ва м, мн. Моск6ви, Моск6ва, (зает. 

Рус) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Московљани н, -а М, мн., Московљани, Мо

сковљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Московљвнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мОсковскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мо

сква) 4.2.а.; 14.3. 
мОсковскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мо

сков) 4.2.а.; 14.3. 
МОславац, -авца М, инетр. МОславцем, мн. 

МОславци, МОславаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мОславачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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мотика 

МОславачко горје, МОславачког(а) гор

ја с, дат. МОславачком(е) горју 1.2.1.1.Ь.; 14.3.; 
14.1.3. 

МОслiiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а.Ь. 
мост, мОСта м, ЛОК. мОСту, мн. мОСтови, мо

стова 14.1.1.с. 

Мостарац, -рца, инетр. Мостарцем, мн. Мо

старци, МОСтараца, Мостарци ма 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

мостарина, -е ж, ген. мн. МОСТliрина 14.1.2.1. 
МОстйрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
мОстити, -им, прил. сад. мОстећи, 14.5.1.1.(4). 
мОстиli, -а м, инетр. -ем, мн. мОстићи, мОсти

ћii и мОстйli, -ића м, инетр. мостићем (не -ом), 

мн. мостићи, мостићii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
мостиliак, -ћка м, мн. мостићци, мОстићака, 

мостићцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мОстобрiiн, -а М, ген. мн. мОстобрана 

14.1.1.с. 

мОстовнй = мОстовскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мОстовскй = мОстовнй (В.) 

Мотајица, -е ж, и нетр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
мотајичкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Мота

јица) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мотати, -ам, прил. сад. мотајући 14.5.1.1.(3). 
МОТiiч, -ача м, ВОК. мОтачу, инетр. мотачем (не 

-ом), мн. мотачи, мотача 3.1.3.; 14.1.1. 
мотачица, -е ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. мн. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мотел, -а м, мн. мотели, мОтела и мотёл, -ела 

м, мн. мотели, мотела 14.1.1.с. 

мотет, -ета м, мн. мотети, мотета 14.1.1.с. 

мотйв, -ива м, мн. мотиви, мотива 14.1.1.с. 

мотивиСiiн, -а, -о, одр. мотивисани, -а, -о, 

ген. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
мотивисаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мотивисати, -шем, прил. сад. мотивишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и мотивирати, мотивирам, 

3. л. мн. мотивирају, прил. сад. мотивирајући 
14.5.1.1.(3». 

мотика, -е ж, дат. -ци, мн. мотике, мОтика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 



мотичина 

мотичина, -е Ж, ген. мн. мотичина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мОтичица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мотичнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мОтка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. моткй (и 

необ. мОтака) 1I.3.2ј.; 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
моткiш, -аша м, ВОК. моткашу, инстр. мотка

шем (не -ом), мн. моткаши, моткаша 14.1.1. 
моткашица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

мОткица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

MOT01-, као први део сложенице, кад та реч 

упућује на мошор (мОтодром, мотонаутика, 

мотоцЙкл). 

мото2-, први део полусложенице скраћен од 

мошоцuкл (mOto-крос, мото-рёли, мОто-трка). 

мотовилац = матовилац, -илца м, инстр. 

-илцем (не -ом), мн. -илци, -илаца, -илцима, 

бот. 6.2.1.; 14.1.1. 
мотовило, -а с, ген. мн. мотовила 14.1.3.c.d. 
мотовиоце, -а и -ета с, мн. мотовиоца, мо

товиоца 14.1.3.с. 

мОтодром и мотодром, -а м, ген. мн. -ома 

14.1.1.с. 

mOto-крос, moto-кроса м, мн. мото-кросеви, 

мото-кросева, (ПМС: "предност писању с цр

тицом: мошо-крос, мошо-релu, мошо-шрке") 

12.2.1.Ь.; 14.1.1.с. 

мотонаУтика, -е ж, дат. мотонаУтици 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

мотонаУтичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мОт6р, -ора м, инстр. мотором, мн. мотори, 

мотора 14.1.1.с. 

мото-рёлй, мОто-рёлйја м, дат. мото-рёлйју 

12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
моторизовати, -уј ем, прип. сад. моторизују

ћи 14.5.1.1.(2); (и моторнзitрати, моторйзирам, 
3. n. МН. моторизирају, прип. сад. моторизирајући 

14.5.1.1.(3». 
моторист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

моторitстика, -е ж, дат. моторйстици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

Мохiчкi бiiткi 

моторitстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мотористкиња, -е Ж, ген. мн. мотористкиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
моторичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
моторнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
моторњвк, -ака м, мн. моторњаци, моторња

ка, моторњацима и моторњвк, -а м, МН. -аци, 

-ака, -ацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
моторскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
моторцанг(л)е = комбitнйрцанге (В.) 
моторчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. мо-

торчићи, моторчића и моторчйli, -ића м, инстр. 

моторчићем (не -ом), мн. моторчићи, моторчи

ћа 3.1.3.; 14.1.1. 
мото-трка, мото-трке ж, мОто-трци, МН. мо

то-трке, мото-трка 11.2.1.(1); 12.2.1.Ь.; 14.1.1.с. 
мотоцitкл, -а м, ген. мн. мотоцикала и мото

цикла 6.3.; 14.1.1.с. 
мотоцitклист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

мотоциклitстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3., 
4.2.а.; 14.3. 

мотоцitклисткиња, -е ж, ген. мн. мотоцй

клисткиња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
мОтрити, -им, прип. сад. мОтрећи 14.5.1.1.(4). 
мбli, моћи Ж, пок. моћи, инстр. моћи и моћу 

и моћу, мн. моћи, моћй 14.1.2.2. 
моliан, моћна и моћна, моћно и моћно, одр. 

моћни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
моliи, могу, можеш, може, можемо, може

те, могу; импф. могах, аор. могох, 2. и 3. може и 
може, мн. могосмо; прип. сад. могући; прип. прош. 

могав(ши); прид. рад. могао, могла 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
моliнйк, -а м, ВОК. моћнйче, МН. моћници, 

моћника, моћницима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

моliност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Мохiч, -ача м, инстр. Мохачем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Мохiчкi бiiтка, Мохачке битке ж, дат. Мо

хачкој бици и битки 1.2.1.1Ј.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(1); 
11.3.2.; 14.1.2.1.; 14.1.3.; 
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мохачкii 

мохаЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Мохиканац, -нца м, инстр. Мохиюiнцем 

мн. Мохиканци, Мохиканаца, Мохиканцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Мохиканка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а.Ь. 
мохикаНСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мохуна не него махуна (В.) 

моча, -е ж, ген. мн. мбча, (хлеб умочен у вре

лу маст) 14.1.2.1.Ь. 

моча, -е ж, мн. моче, мбча, (влага) 14.1.2.1.Ь. 

мочвара, -е ж, мн. мочваре, мочвара 

14.1.2.1.Ь. 

мочваран, -рна, -рно, одр. мочварнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мочварнца, -е ж инстр. -ом, ген. мн. -йца = 

мочваруша, -е ж, ген. мн. мочваруша, (птица 

која живи у мочвари) 14.1.2.1.Ь. 

мочварица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, 

(дем. од мочвара) 14.1.2.1.Ь. 

мочварност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мочварскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мочваруша = мочварица (В.) 
мочило, -а с, мн. мочила, мочйла 14.1.3.с. 

мочити, -йм, прип. сад. мочећи 14.5.1.1.(4). 
мочица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (дем. 

од мотка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мочуга, -е ж, дат. -зи, мн. мочуге, мочуга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мошње, мошњй ж мн., (р. јд.) 14.1.2.1.Ь. 

мошти, моштй ж мн. 14.1.2.2. 
мошliёње, -а с, мн. мошћења, мошћења, 

(према мОстити) 8.2.2.1.; 14.1.3.c.d. 
М. п., скр. место печата 13.1.2.а. 

мр, скр. од магистар. 

мр(н)ђела, -е ж, ми. мр(н)ђеле, мр(н)ђела, 

(минђуша, ђинђува) 14.1.2.1.Ь. 

мрвв, -а м, мн. мрави, мрава 14.1.1.с. 

мравак, -вка м, ми. мравци, мравака, мрав

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
мравац, -вца м, иистр. -ем (не -ом), мн. мрав

ци, мраваца, мравцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мравињак, -а м, мн. мравињаци, мравињака, 

мравињацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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мрачност 

мравиli, -а м, инстр. -ем (-ом), мн. мравићи, 

мравйћа 3.2.3.; 14.1.1.а. 
мравич, -а м, инстр. -ем (-ом), мн. мравичи, 

мравйча, бот. 3.1.3.; 14.1.1.с. 
MpiвљH, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мравоједац, -јеца м, -јецем, мн. -јеци, -једа

ца, -јецима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 14.1.1.а. 
мравол6вац, -вца м, ВОК. мраволовче, инстр. 

мраволбвцем (не -ом), мн. мраволбвци, мраво

ловаца, мраволбвцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мравуљак, -љка м, мн. мравуљци, мравуља-

ка, мравуљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
мрilжёње, -а м, ген. мн. мрiiжења, (према мра

зити) 14.1.3.с. 

мраз, -а м, мн. мразеви, мразева и мразови, 

мразова 14.1.1.с. 

мразан, -зна, -зно, одр. мрiiзнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мразити, -йм, прип. сад. мрiiзећи, прид. трп. 

мрiiжен 14.5.1.1.(4). 
мр8зiili, -ића м, инстр. мразићем (не -ом), мн. 

мразићи, мразића и мр8зиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. мразићи, мразйћа 3.2.3.; 14.1.1.с. 
мразiiште, -а м, ген. мн. мрiiзйшта 14.1.3.с. 

мрзак, -ска, -ско, одр. мрскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, КОМП. мрскијй, најмрскијй и мржй, најмр-

жй 4.2.а.; 6.2.3.; 8.1.2.1.; 14.3. 
мразовац, -овца м, инстр. мрiiзовцем, мн. 

мрiiзовци, мрiiзоваца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
мразовит, -а, -о, одр. мразовитй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мразовнiiк и мразовнiiк, -а м, мн. -йци, -йка, 

-йцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
МраТiiНЦИ, Мратинаца м мн. 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.с. 

мрачак, -чка м, мн. мрачци, мрачака, мрач

цима, зооn. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мрачан, -ч на, -ч но, одр. мрачнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мрачити, мрачйм, прип. сад. мрачећи 

14.5.1.1.(4). 
мрiiчница и мрачница, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца, зооn., бот. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мрiчно, прип. 14.6. 
мрачност, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



мрiчњiк 

мрiчњак и мрiчњак, -а м, вок. -аче, мн. -аци, 

-ака, -ацима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мрачњача, -е ж, мн. мрачњаче, мрачњача, 

300n. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
мрiчњiчкi и мрачњачкi, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мрiчњiштво и мрачњiштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
мрва, -е ж, мн. мрве, мрва 14.1.2.1.Ь. 

мрваст, -а, -о, одр. мрвастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мрвити, -йм, прип. сад. мрвёhи, прид. трп. мр

вљен 14.5.1.1.(4). 
мрвица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мрвичак, -ч ка м, мн. мрвичци, мрвйчака, 

мрвичцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
мрвичаст, -а, -о, одр. мрвичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрвичица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

мргодан и мргодаи, -дна, -дно, одр. мргоднй 

И мргоднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мргодити се, -йм се, прип. сад. мргодеhи се 

14.5.1.1.(4). 
мргодио и мргодио, прип. 14.6. 
мргодиост и мргодиост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мргођење и мргођење, -а с, ген. мн. -ења 

3.3.2.а.; 14.1.3.С. 

мргуд, -а м, ген. мн. мргуда 14.1.1.а. 

мрдати, -ам, прип. сад. мрдајући 14.5.1.1.(3). 
мРДиути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мрежа, -е ж, мн. мрёже, мрежа 14.1.2.1.Ь. 

мрёжар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 14.1.1. 
мрежiрскi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрежасто, прип. 14.6. 
мрежати, -ам, прип. сад. мрёжајуhи, (прави

ти мрежу) 14.5.1.1.(3). 
мрежетииа, -е ж, ген. мн. мрежетйна 

14.1.2.1.Ь. 

мрежити, -йм, прип. сад. мрёжеhи, (захвати

ти мрежом) 14.5.1.1.(4). 
мрежица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мреЖИЧНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

мрзјети 

мрежиii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрежњача, -е ж, ген. мн. мрежњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

мрежокрилац, -йлца м, инстр. мрежокрйл

цем (не -ом), мн. мрежокрйлци, мрежокрилiiца 

6.2.1.; 14.1.1. 
мрежолик, -а, -о, одр. мрежоликй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мреиа, -е ж, мн. мрёне, мрена 14.1.2.1.Ь. 

мреиица, -е ж, иистр. -ом, ген. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мрест ек. уп. ијек. мријест 

мрестилiште = мрестiште, -а с, ген. мн. 
-йшта 14.1.3.C.d. 

мрестило, -а с, мн. мрестила, мрёстйла 

14.1.3.С. 

мрестињак ек. уп. ијек. мријестињiк 

мрестити се ек. уп. ијек. мријестити се 

мрестiште = мрестилiште (в.) 

мрети и мрети ек. уп. ијек. мријети и мрн

јети 

мрешка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

мрешкав, -а, -о, одр. мрёшкави, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрешкаст, -а, -о, одр. мрёшкастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрешкати, -ам, прип. сад. мрёшкајући 

14.5.1.1.(3). 
мрешliење ек. уп. ијек. мријешliење 

мржњење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3.C.d. 
мрзак, мрска и мрс ка, мрско и мрско, одр. 

мрскй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. мржй И мрски

јй 4.2.а.; 14.3. 
мрзаи, -зна, -зно, одр. мрзни, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мрзети ек. уп. ијек. мрзјети 

мрзилац (не мрзиоц), -иоца М, ВОК. мрзиоче, 

инстр. мрзиоцем (не -ом), МН. мрзиоци, мрзила

ца, мрзиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. = 

мрзитељ, -а м, ВОК. мрзитељу, инстр. мрзитељем 

(не -ом), ген. МН. мрзитеља 14.1.1. 
мрзиоц не него мрзилац (в.) 

мрзитељ = мрзилац (в.) 
мрзјети и мрзити ијек. (ек. мрзети), -йм, прип. 

сад. мрзёhи (не мрзјеhи ијек.), ПРИД. рад. мРзио, 

мрзјела, мрзјело и мРзила, мрзило, према МР-
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мiJзно 

зити (ек. мрзео, мрзела, мрзело) 2.2.2.; 2.1.5.6.2.; 
14.5.1.1.(4). 

мрзно, прип. 14.6. 
мрзнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
мрзовоља, -ё ж, ген. мн. мрзовоља 14.1.2.1.Ь. 

мрзовОљан и мрзовОљан, -љна, -љно, одр. 

мрзовољнй И мрзовољнй, -а, -о, ген. мн. -йх = 

мрзовољаст, -а, -о, одр. мрзовољастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мрзовољаст = мрзовОљан и мрзовОљан 

(в.) 

мрзов6љко, -а м, вок. мрзовољче, мн. мрзо

вбљци, мрзовољака, мрзовбљцима ll.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

мрзовољник, -а м, вок. мрзовољнйче, мн. 

мрзовољнйци, мрзовољнйка, мрзовољнйци

ма l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мрзов6љност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мрзост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мрйјест, мрйјести ијек. (ек. мрест, мрёсти) 

ж, пок. мријести (ек. мрести), инстр. мријести и 

мријешћу (ек. мрёсти И мрёшћу) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

мријестињак ијек. (ек. мрестињак), -а м, 

мн. -аци, -ака, -ацима 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

мријестити се, мрйјестйм се ијек. (ек. мре

стити се, мрёстйм се), прип. сад. мријестёћи се 

(ек. мрестёћи се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
мријети и мрiiјети ијек. (ек. мрети и мре

ти), мрём, мрёш, мрё, мремо, мрете, мр:>' 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

мријешliење ијек. (ек. мрешlieње), -а с, ген. 

мн. -ёња 2.1.1.; 2.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.3.c.d. 
мрк, -а, -о, одр. мркй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
мрка и мрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. мрка 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
мркаљ, -а м, вок. -у, инстр. -ем, мн. -и, -аља 

и мркаљ, -аља м, вок. мркаљу, инстр. мркаљем, 

мн. мркаљи, мркаља = мркан, -а м, вок. мркане, 

инстр. мрканом, мн. мркани, мркана 14.1.1. 
мркан = мркаљ (в.) 
мркаст, -а, -о, одр. мi'жастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
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мрмољити 

мркати (се), мрчём (се), прип. сад. мрчући 

(се), (парити се, о овцама) 11.1.1.(2); 14.5.1.1.(1). 
мрква, -ё ж, ген. мн. мркава 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
мрквица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мркли, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мрклина и мрклииа, -ё ж, ген. мн. мрклина 

и мрклйна 14.1.2.1.Ь. 

мркнути = мрliи, мркнём 14.5.1.1.(1). 
мркбв, -бва м, вок. мркове, мн. мркбви, мр

кбва 14.1.1. 
мркоглеђа и мркоглеђа, -ё м, ген. мн. -ёђа 

3.3.2.а.; 14.1.2.1.а.Ь. 

мркоња и мркоња, -ё м, ген. мн. -оња 

14.1.2.1.а.Ь. 

Мркоњиli Град, Мркоњић Града м 1.2.1.1.Ь.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
Мркоњиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
мркоњиliградски, -а, -о, ген. мн. -йх 8.1.3.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
мркост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мркуља, -ё ж, мн. мркуље, мркуља 

14.1.2.1.Ь. 

мрља, -ё ж, мн. мрље, мрља 14.l.2.1.Ь. 

мрља в, -а, -о, одр. мрљавй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
мрљавити, МЈ>љавйм и мрљавити, -йм, 

прип. сад. мрљавёћи и мрљавёћи 14.5.1.1.(4). 
мрљавко, -а м, мн. мрљавци, мЈ>љавака, мр

љавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
мрљаво, прип. 14.6. 
мрљати, мрљам, прип. сад. мрљајући 

14.5.1.1.(3). 
мрљица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мрљотина, -ё ж, ген. мн. мрљотйна 14.1.2.1. 
м(Јмак = мрмољак (в.) 

мрмљати, -ам, прип. сад. мЈ>мљајући 

14.5.1.1.(3). 
мрмољак, -ољка м, мн. мрмољци, мрмољака 

= мрмак, -м ка м, мн. мрмци, мрмака, мрмцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2) 14.1.1.с. 
мрмољити и мрмољити, мрмољйм, прип. 

сад. мрмољёћи, (уп. мрморити) 14.5.1.1.(4). 



мрморити 

мрморити, -йм, прил. сад. мрморёћи, (уп. мр

мољити И мрмољити) 14.5.1.1.(4). 
Мрњавчевић, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
мрњау,узв. 

мрњаукати, мрњаучём и мрњаукати, мр

њаучём, прил. сад. мрњаучући и мрњаучући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
мрњаукнутн, мрњаукнём и мрњаукнути, 

мрњаукнём, 14.5.1.1.(1). 
мрс, -а м, (само јд.) 14.1.1. 
мреан, -сна, -сно, одр. мfx:нй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мрскати, -ам, прил. сад. мрскајући, (мрешка

ти, на6ирати) 14.5.1.1.(3). 
мрекати, мрскам, прил. сад. мрскајући, (мр

вити, др06ити) 14.5.1.1.(3). 
мрско, прил., комп. мржё, мрже и мрскијё 

14.6. 
мрскост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мртав, -тва, -тво, одр. мРТвй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мртац = мртвац (В.) 
мртачкii = мртвачкii (В.) 
мртвац, -аца м, инстр. мртвацем (не -ом), 

мн. мртваци, мртваца = заст. мртац, мрца м, ин

стр. мрцем, мн. мрци, мј)таца 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
14.1.1.а. 

мртвача, -ё ж, мн. мРТваче, мј)твача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мртвачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мртвачина, -ё ж, ген. мн. мртвачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

мprвачкii = заст. мprачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мртвачница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мртви ца, -ё ж, инстр. -ом, мн. мРТвице, мр

твйца 14.1.2.1.Ь. 

мртвиче, -ета с, зб. мРТвйчад и мртвичад, 

-и, (болесно, мршаво живинче) 14.1.3. 
мртво и MprBO, прил. 14.6. 
мртвозорнiiк, -а м, вок. мртвозорнйче, мн. 

мртвозорнйци, мртвозорнйка, мртвозорнйци

ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

муволовка 

мртворођен, -а, -о, одр. мртворођенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мртворођёнче и мртворођенче, -ета с, зб. 

мртворођенчад, -и 3.1.3.; 14.1.3. 
мрliи = мркнутн (В.) 
мрцварити, мрцварйм, прил. сад. мрцварё

ћи 14.5.1.1.(4). 
мiщина, -ё ж, вок. мрцино, мн. мРцине, мр

цйна 14.1.2.1.Ь. 

мрчав, -а, -о, одр. мрчавй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
мрчати, -йм и мрчати, -ам, прил. сад. мр

чёћи и мРчёћи, (постајати мрк) 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(4). 

мрчити, -йм, прил. сад. мрчёћи 14.5.1.1.(4). 
мрчо, -а м, вок. мрчо, мн. мрче, мрча 

14.1.1.с. 

мрша = мршо, -е м, дат. мрши, ак. мршу, вок. 
мршо, инстр. мршом, мн. мрше, мрша = мршо, -а 

м, дат. мршу, ак. мрша, вок. мршо, инстр. мршом, 

мн. мрше, мрша 14.1.1.g. 
мршав, -а, -о, одр. мршавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
мршавац, -авца м, вок. мршавче, инстр. мр

шавцем (не -ом), мн. мршавци, мршаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

мршавити, -йм и мршавити, мРшiiвйм, 

прил. сад. мршавећи и мршавёћи 14.5.1.1.(4). 
мршавица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

мршавко, -а м, мн. мршавци, мршавака, мр

шавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
мршавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мршати, -ам, прил. сад. мРшајући 14.5.1.1.(3). 
мршо = мрша (В.) 

мрштење, -а с, ген. мн. мрштёња 14.1.3.с. 

мрштити се, -йм се, прил. сад. мрштећи се 

14.5.1.1.(4). 
МС, скр. Матица српска 13.2.2. 
мубарећ, -а м, инстр. -ом, мн. му6арећи, му

барећа, мубарећима 9.1.1.; 14.1.1.с. 
мува, -е ж, мн. муве, мува = муха, мухе 

ж, дат. И лок. мухи И р. муси, мн. мухе, муха, 

(ПМС: ,,мува и муха, дат. мухи, ређе муси)") 

4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
муволовка = мухоловка (в.) 
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мувица 

мувица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МН. мувица, (дем. 

од мува) 14.1.2.1. 
мудрац, -аца м, ВОК. мудраче, инстр. мудра

цем (не -ом), МН. мудраци, мудраца 1I.1.1.а.(I); 

14.1.1. 
мудрачев и мудрачев, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мудрачина, -ё ж, ген. МН. мудрачина 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
мудрачкй и мудрiiЧКЙ, -а, -о, геи. МН. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мудријiiш, -аша м, ВОК. мудријашу, инстр. 

мудријашем (не -ом), МН. мудријаши, мудри

јаша 14.1.1. 
мудријашица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

мудријiiшкii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
мудрица, -ё ж (м), ВОК. мудрице, инстр. -ом, 

ми. мудрице, мудрица 14.1.2.1.Ь. 

мудричина, -ё ж, геи. ми. мудричина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мудровати, мудрујём, ПРИЛ. сад. мудрујући 

14.5.1.1.(2). 
мудрознанац, -нца м, ВОК. мудрознанче, 

инстр. мудрознанцем (не -ом), ми. мудрознан

ци, мудрознанiiца, мудрознанцима 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 

мудрОлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мудрољубац, -пца м, ВОК. мудрољупче, ии

стр. мудрољупцем (не -ом), МН. мудрољупци, 

мудрољубаца, мудрољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
l\.I.1.а.(I); 14.1.1. 

мудрост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мудрота, -ё ж, ми. мудр<'>те, мудр6та 

14.1.2.1.Ь. 

муж, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. мужеви, 

мужёва 14.1.1.С. 

мужа, -ё ж, ми. муже, мУжа 14.1.2.1.Ь. 

мужеван и мjrжi!ван, -вна, -вно, ОДр. мужёв

ни И мужёвни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мужевност и мужевност, -ости ж, иистр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мужен не него музен (В. мусти) 
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музеолог 

мjrжiiк, -а м, ВОК. мужиче, МН. мужици, му

жика, мужицима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
мjrжиli, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не -ом), ми. 

мужићи, мужићii и мjrжйli, -ића, ВОК. мужићу, 

и нстр. мужићем (не -ом), ми. мужићи, мужићii 

3.2.3.; 14.1.1. 
мужјiiк, -ака м, ВОК. мужјаче, МН. мужјаци, 

мужјака, мужјацима и мУжјiiк, -а м, ВОК. мужја

че, МН. мужјаци, мужјiiка, мужјiiцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2) 14.1.1. 
мужјiiчкii и мУжјiiчкй, -а, -о, ген. ми. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мужјаштво и мУжјiiштво, -а с, МН. -штва, 

-штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
муза, -ё ж, ВОК. музо, геИ. ми. муза 14.1.2.1.а.Ь. 

музiiр, -ара м, ВОК. музару и музаре, иистр. му

заром и музарем, МН. музари, музара 14.1.1.а. 

музара, -ё ж, ВОК. музаро, МН. музаре, муза

ра 14.1.2.1.Ь. 

музац, мусца м, ВОК. мушче, иистр. мусцем 

(не -ом), МИ. мусци, музаца, мусцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1. 

музга, -ё ж, дат. -ги, ген. ми. музги и -зга 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
музгав, -а, -о, одр. музгави, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
музгавац, -авца м, инстр. музгавцем (не -ом), 

МН. музгавци, музгаваца, ЗООЛ. 6.2.1.; 14.1.1.а. 
музгавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
музгоч, -а м, иистр. -ем (не -ом), ген. МН. му

згоча, ЗООЛ. 3.1.3.; 14.1.1.С. 
музеалац, -лца м, ВОК. музеалче, инстр. музе

алцем (не -ом), МН. музеалци, музеiiлаца, музе

алцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
музеј, -еја м, инстр. музејом, ми. музеји, му

зеја 9.1.1.; 14.1.1.С. 
музејскii, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
музење и музење (не мужење), -а с, ген. ми. 

-ёња 14.1.3.C.d. 
музеогрВфија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
музеолог, -а м, ВОК. музеоложе, ми. музе

олози, музеолога, музеолозима l\.I.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 



музеологија 

музеологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

музика, -е ж, дат. -ци, мн. музике, музйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
музикалан, -лна, -лно, одр. музикалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
музикалије, музикiiлйја ж мн. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

музикалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
музикант, -а м, мн. музиканти, музиканата 

6.3.; 14.1.1.а. 
музикантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
музиколог, -а м, ВОК. музиколоже, мн. музи

колози, музиколога, музиколозима ll.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

музикологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
музиколошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
музiiља и музиља, -е ж, ген. мн. музйља 

14.1.2.1.Ь. 

музицирати, музiщйрам, 3. л. мн. музицира
ју, прил. сад. музицирајући 14.5.1.1.(3). 

музичар, -а м, ВОК. музичаре и музичару, ин

стр. -ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
музичарев и музичiров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
музичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
музичаркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
музичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
музичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
МУЗНЙ и музнй. -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
музност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Му ја, -е = Мујо, -е м, дат. Му ји, ак. Му ју, ВОК. 

Мујо, инстр. Мујом И Мујо, -а м, дат. Му ју, ак. 

Му ја, ВОК. Мујо, инстр. Мујом 14.1.1.g. 
Myjara, -е м, дат. -ги, ВОК. Мујага 1l.3.2.c.; 

12.2.3; 14.1.2.1. 
мујезйн, -ина м, ВОК. мујезйне, мн. мујезини, 

мујезина и мујезин, -а м, ВОК. мујезине, мн. му

језини, мујезйна 14.1.1.с. 

Мујо = Му ја (В.) 

мултилатералан 

мука, -е ж, дат. -ци, мн. муке, мука 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

мукао и мукао, -кла, -кло, одр. муклй И МУ

клй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
мукати, м)'чем, прил. сад. мучући ll.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2). 
муклост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мукнути, мук нем и мукнути, -нем 

14.5.1.1.(2). 
МУКОМ, прил. 14.6. 
мукотрпан и мукотрпан, -п на, -пно, одр. 

мукотрпнй И мук6трпнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мукотрпност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мукталук = муфталук (В.) 
муктаuија = муфтаuија (В.) 
мукташ = муфташ (В.) 

мукташити = муфташити (В.) 
мукташкй = муфташкй (В.) 
мукташтво = муфташтво (В.) 

муктё = муфтё (В.) 
Мула Јусуф, Мула Јусуфа м, ВОК. Мула Ју

суфе 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Мула Хасан, Мула Хасана м, ВОК. Мула Ха

сане 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
мула, -е ж, мн. муле, мула, зоол. 14.1.2.1.а. 

мула, -е м, мн. муле, мула, (тур. учен човек) 

14.1.2.1.а. 

мулат и мулат, -а м, ВОК. мулате, ген. мн. му

лата 14.1.1.а. 

мулаткиња и мулаткиња, -е м, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.а.Ь. 

мулатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
mY-лац, -лца м, ВОК. мулче, инстр. мулцем 

(не -ом), мн. мулци, мулаца, мулцима 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 

мултивитамйн, -ина м, мн. мултивитамини, 

мултивитамина 14.1.1.с. 

мултидисциплинаран, -рна, -рно, одр. 

мултидисциплинарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

мултилатералан, -лна, -л но, одр. мултила

тералнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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мултимилионёр 

мултимилионёр, -ера м, ВОК. мултимйлио

нёру, иистр. мултимилионером, ми. мултимили

онери, мултимилионера 5.2.3.; 9.1.1.; 14.1.1. 
мултинационiлан, -лна, -л но, одр. мултина

ционални, -а, -б, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мултиплii, -а, -б, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
мултипликанд, -а М, МИ. мултипликанди, 

мултипликанiiда 6.3.; 14.1.1.С. 
мултипликатiiван, -вна, -вно, одр. мул

типликативни, -а, -б, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мултипликiтор, -а М, иистр. -ом, МИ. -и, -бра 

14.1.1.С. 

мултиплик8ција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијбМ, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мултипликовати (се), -ујём (се), прип. сад. 

мултипликујући (се) 14.5.1.1.(2) (и мултипли
цiiрати (се), мултиплицирам (се), 3. П. МИ. мул
типлицйрају (се), прип. сад. мултиплицйрајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
мултипОлiран, -рна, -рно, одр. мултиполар

ни, -а, -б, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мултипроцесор, -а М, иистр. -ом, МИ. -и, -бра 

14.1.1.С. 

муљаоница, -ё ж, иистр. -бм, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

муљарица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

муљати, -ам и муљати, муљам, прип. сад. 

муљајући и муљајући 14.5.1.1.(3). 
муљiч, -ача М, ВОК. муљачу, инстр. муљачем 

(не -ом), МН. муљачи, муљача 3.1.3.; 14.1.1. 
муљача, -ё ж, МН. муљаче, муљача 3.1.3.; 

14.1.2.1.а. 

муљевит, -а, -о, одр. муљевити, -а, -б, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
муљевитiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
муљити (се), муљйм (се), прип. сад. муљёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
мумификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мумitфиковати и мумификовати (се), 

-ујём (се), прип. сад. мумификујући и мумифи

кујући (се) 14.5.1.1.(2) (и мумифицiiрати (се), 
мумифицирам (се), 3. П. МИ. мумифицйрају (се), 
прип. сад. мумифицйрајући (се) 14.5.1.1.(3». 
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мунара = минаре(т) (в.) 
мунго не него мунгос (в.) 

мусевеџија 

мунгос (не мунго), -а М, ген. МН. мунгбса 

14.1.1.С. 

мундйр, -ира М, инстр. мундйром, МИ. мун

дйри, мундира 14.1.1.С. 

мундitpиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

мундирйћа 3.2.3.; 14.1.1.С. 
мундitрџија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-ијбМ, МН. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мундхармоника, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
мунђати, -ам, прип. сад. мунђајући 

14.5.1.1.(3). 
мунiiција, -ё ж, дат. -ији, иисТр. -ијбм, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
муннцйјскй = мунициiiнii, -а, -б, ген. МН. 

-их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мунициiiнii = муннцйјскй (в.) 

мунitцiiпијум, -а М, инстр. муниципијумом, 

МН. муниципијуми, муниципијума (и муннцй

пiiј, -иј а М, инстр. муниципијем, МН. муниципи

ји, муниципија) 5.1.5.; 14.1.1. 
мунути, мунём и мунути, -нём 14.5.1.1.(1). 
муња, -ё ж, МН. муње, муња 14.1.2.1.Ь. 

муњевитiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мурiл, -ала М, МН. мурали, мурала 14.1.1.С. 

муралист(а), -ё М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

мурва, -ё ж, ген. МН. мурва и мурви 

14.1.2.1.Ь. 

мурдарчина, -ё М, геи. МН. мурдарчина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

мусав, -а, -о, ОДр. мусави, -а, -б, ген. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мусавац, -авца М, ВОК. мусавче, инстр. му

савцем (не -ом), МН. мусавци, мусаваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.С 

мусавица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

мусавичин, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мусавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мусевеџија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, нистр. 

-ијбм, МН. -иј е, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 



муселим 

муселим = мутеселим, -а м, ген. МН. -има 

14.1.1.а. 

мусити се, мусим се, прип. сад. мусёћи се 

14.5.1.1.(4). 
MycKaTHii = мушкатнii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
мускатов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мускета и мускета, -ё ж, ген. мн. мускета и 

мускёта 14.1.2.1.Ь. 

мускетар, -ара м, вок. мускетаре и мускета

ру, инстр. мускетаром и мускетарем, мн. муске

тари, мускетара = MycKeтiip, -ира м, вок. муске

тйре и мускетйру, инстр. мускетиром и муске

тирем, мн. мускетири, мускетира 14.1.1. 
мускетарев и мускетаров = мускетирев и 

мускетиров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
MycKeтiip = мускетар (в.) 
мускетирев и мускетиров = мускетарев и 

мускетаров (в.) 

мускулозан, -зна, -зно, одр. мускулозни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мускул6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
муслиман, -ана м, мн. муслимани, мусли

мана 1.2.1.1.d.(2); 14.1.1.а. 
Муслимани, -ана м, ми. Муслимани, Мусли

мана, (Клајн 2009: "Муслиман, Муслиманка 
с великим м као етнички назив (данас чешће 

Бошњак, -киња); с малим м у значењу upuuag
ник исламске вере. Придев муслимански, када 

је употребљен у овом другом значењу, може се 

заменити са исламски.") 1.2.1.1.d.(2); 14.1.1.а. 
муслиманка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.(2); 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
муслиманскii, -а, -о, геи. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
муслiiн, -ина м 14.1.1. 
муслiiнскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
MycoprcKii, Мусоргског(а) м 1.2.1.1.а.; 14.3. 
Мустај, -а м, ВОК. Мустају, инстр. Мустајем 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Мустајбег Лiчкii, Мустајбега Лйчког(а) 

м, ВОК. Мустајбеже Лйчки 1.1.2.1.а.; l1.1.1.а.(1); 

12.2.3.; 14.1.1. 
Мустајбег, -а м, ВОК. Мустајбеже 1.2.1.1.а.; 

l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

мУтиоц 

мустанг, -а м, МН. мустанзи, мустанга, МУ

станзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Мустафа, -ё м 14.1.2.1.а. 

Мустафа-бег, Мустафа-бёга м, ВОК. Муста

фа-бёже 1.1.2.1.а.; l1.1.1.а.(1); 12.2.3.; 14.1.1. 
Мустафа га, -ё м, дат. -ги 11.3.2.; 12.2.3.; 

14.1.2.1.а. 

Мустафагин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
мусти, музём, прип. сад. музёћи, ПРИД. ТРП. 

музен, музена, музено (не мужен, мужена, му

жено) 14.5.1.1.(2). 
мустра, -ё ж, ген. МН. мустри 14.1.2.1.Ь. 

мута, -ё = муто, -ё м, дат. мУТи, ак. мУту, ВОК. 

м:Уто, инстр. мУтом и муто, -а м, дат. мУту, ак. му

та, ВОК. м:Уто, инстр. мУтом 14.1.1.g. 
мутабl,lија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мутавац, -авца м, ВОК. мутавче, инстр. му

тавцем (не -ом), МН. мутавци, мутаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

мутавачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мутави ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

мутавичин, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мутавко, -а м, МН. мутавци, мутавака, му

тавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
мутавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мутаВl,lија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мУтант, -а м, ВОК. мутанте, мн. мутанти, му

таната 6.3.; 14.1.1.а. 
мутација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
мутационii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мутеж, -а м, инстр. мУтежом, ген. МН. мутёжа 

9.1.1.; 14.1.1.С. 
мутеселим = муселим (в.) 

мУтивода, -ё м и ж, ВОК. МУТИВОдО, ген. МН. 

мутивода 14.1.2.1.Ь. 

мУтилац (не мУтиоц), -иоца м, ВОК. мутиоче, 

инстр. мутиоцем, МН. мутиоци, мутилаца, мути

оцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
мУтиоц не него мУтилац (в.) 
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мутирати 

мутирати, мутирам, 3. л. МИ. мутирају, прил. 
сад. мутирајући 14.5.1.1.(3). 

мУтити, м:Угим, прил. сад. мУ"гећи 14.5.1.1.(4). 
мутлак, -ака М, вок. мутлаче, МИ. мутшiци, 

мутшiка, мутшiцима, (шепртља) ll.1.1.a.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

мУтљавина, -е ж, геи. МИ. мутљавина 

14.1.2.1.Ь. 

мУтљаг, -ага М, МИ. мутљази, мутљага, му

тљазима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
мУтљати, -ам, прил. сад. мутљајући 

14.5.1.1.(3). 
мутнина, -е ж, МИ. мутнине, мутнина 

14.1.2.1.Ь. 

м Утност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мутноћа, -е ж, МИ. мутноће, мутнбћа 

14.1.2.1.Ь. 

мутњикав, -а, -о, одр. мутњикави, -а, -б, геи. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
муто = мута (В.) 
мућак, -ћка М, МИ. мућци, MyћiiKa, мућцима 

и мућкови, мућкбва 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 
мућати = мућкати (В.) 
мућёње, -а с, геи. МИ. мућења 14.1.3.c.d. 
мућкалица, -е ж, иистр. -бм, геи. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

мућкарош, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. 

мућкарбша 14Ј.1.а. 

мућкати, -ам, прил. сад. мућкајући = мућа

ти, -ам, прил. сад. мућајући 14.5.1.1.(3). 
мућнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мућурла,-е ж, МИ. мућурле, мућурли 

14.1.2.1.Ь. 

мућурласт, -а, -о, одр. мућурласти, -а, -б, 

геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
муф, муфа М, ак. муф, МИ. муфови, муфбва 

14.1.1.с. 

муфљуз, -уза М, вок. муфљузе, МИ. муфљузи, 

муфљуза 14.1.1.а. 

муфталук = мукталук, -а М, МИ. -уци, --)'ка, 

уцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
муфтаuија = муктаuија, -е М, дат. -ији, 

вок. -ијо, иистр. -ијбм, МИ. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 
муфташ = мукташ, -аша М, иистр. -ашем (не 

-ом), МИ. аши, -аша 14.1.1.а. 
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мухтар 

муфташити, -им, прил. сад. муфташе

ћи = мукташити, -им, прил. сад. мукташећи 

14.5.1.1.(4). 
муфташкi = муктiiшкi, -а, -б, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
муфташтво = мукташтво, -а с, МИ. -штво, 

-штава 6.2.2.; 14.1.3. 
муфте = мукте, прил. 14.6. 
муфтија, -е М, дат. -ији, вок. -иј о, иистр. -ијбМ, 

МИ. муфтије, муфтија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
муфтијин, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
муфтiјскi, -а, -б, геи. МИ. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
муфтијство, -а с, МИ. муфтијства, муфтиј

става 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. = муфтИлук, -а М, МИ. 

муфтилуци, муфтилука, муфтилуцима 5.1.3.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

муфтИлук = муфтијство (В.) 
муха = мува (В.) 
мухабет, -а М, геи. МИ. мухабета 14.1.1.с. 

мухабетисати, -шем, прил. сад. мухабети-

шући 14.5.1.1.(2). 
мухабеuија, -е М, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијбм, МИ. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Мухамед, -а М, вок. Мухамеде 1.2.1.1.а; 

14.1.1.а. 

мухамеданац, -нца М, вок. мухамеданче, ии

стр. мухамеданцем (не -ом), МИ. мухамеданци, 

мухамеданаца, мухамеданцима (и р. мухамедо

вац, -бвца М, вок. -бвче, иистр. -бвцем, МИ. -бвци, 

-оваца) 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
мухамеданка, -е ж, дат. -ки (не -ци), вок. -о, 

геи. МИ. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
мухамеданскн, -а, -б, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
мухамеданство, -а с lО.3.Ь.; 14.1.3. 
мухамедовац = мухамеданац (В.). 
мухардйр не него мухурдйр (В.) 

Мухарем, -а М, вок. Мухареме 1.2.1.l.a.; 
14.l.1.a. 

Мухо, -а М, дат. Муху, ак. Муха, вок. МУхо, 

иистр. Мухом и Мухо, -е М, дат. Мухи, ак. Муху, 

вок. Мухо, иистр. Мухбм 14.1.1.g. 
мохоловка = муволовка, -е Ж, дат. -ци, геи. 

МИ. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
мухтйр = муктйр (В.) 



мухур 

мухур, -а м, ген. мн. мухура, (печат) 14.1.1.С. 

мухурдар (не мухардар), -ара м, вок. мухур

даре и -у, ннстр. мухурдаром и -ем, ген. мн. -ара 

14.1.1.а. 

мухурлеисати, -шем, прип. сад. мухурлеи

шући, (печатити) 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
мухур-сахilбија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, 

инстр. -иј ом, ген. мн. -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 12.2.1.а 
14.1.2.1.Ь. 

муцавац, -авца м, вок. муцавче, ннстр. му

цавцем (не -ом), мн. -авци, ген. муцаваца 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

муцавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
муцати, -ам, прип. сад. муцајући 14.5.1.1.(3). 
муцкати, -ам, прип. сад. муцкајући 

14.5.1.1.(3). 
муцнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
мучалица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

мучало, -а с, ген. мн. -ала 14.1.3.с. 

муч8љив, -а, -о, одр. мучаљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
муч8љивац, -йвца м, вок. мучаљйвче, инстр. 

мучаљйвцем (не -ом), мн. -йвци, ген. мучаљи

ваца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
муч8љивица, -е ж, вок. -е, ннстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а. 

муч8љивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мучан, мучна (и мучна), мучно (и мучно), 

одр. мучнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 14.3. 
мучати, мучйм, прип. сад. мучећи, (ћутати; 

т. чучати; друго је мућати) 14.5.1.1.(4). 
мученик, -а м, вок. мученйче, мн. мученйци, 

ген. мученйка, 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
мученица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а. 

мученичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 14.3. 
мученйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мучеништво, -а с, ген. мн. -штава 6.2.2.; 10.3.; 

14.1.3. 
мучёње, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3.С. 

мучила, мучйла с мн., (р. јд. мучила) 

14.1.3.c.d. 

мушкарчиli 

мучилац (не мучиоц), -иоца м, мн. мучиоци, 

мучилаца, мучиоцима 7.2.2.; 14.1.1. 
мучилачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
мучилиште и мучилиште, -а с, ген. мн. 

-йшта 14.1.3.С. 

мучиоц не него мучилац (в.) 

мучити, -йм, прип. сад. мучећи 14.5.1.1.(4). 
мучкё и мучки, прнп. 14.6. 
мучкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
мучнilна, -е Ж, ген. мн. мучнина 14.1.2.1. 
мучница = мучњiiк (в.) 

мучно, прнп. 14.6. 
мучност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мучњiiк, -а м, мн. -аци, ген. -ака 11.2.1.(2); 

14.1.1.С. = мучница, -е Ж, ген. мн. -йца, (сандук 

за брашно) 14.1.2.1.Ь. 

муuахедин, -ина м, ген. мн. муџахедина 

14.1.1.а. 

мушебак, -пка м, мн. мушепци, ген. мушеба

ка, (дрвена решетка на прозору) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

мушема, -е Ж, ген. мн. -ема 14.1.2.1.Ь. 

мушица, -е Ж, инстр. -ом, мн. мушице, му

шйца, (дем. према муха; об. мамац за удичаре

ње) 14.1.2.1.Ь. 

Мушilцки, Мушiщког(а) м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.а. 

мушичав, -а, -о, одр. мушичавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мушичавост, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мушк8дија, -е Ж мн., дат. -ији, вок. -ијо, ннстр. 

-иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
мушкарац, -рца м, вок. мушкарче, инстр. му

шкарцем (не -ом), мн. мушкарци, мушкараца 

6.2.1.; 14.1.1.а. 
мушкарача, -е Ж, вок. -о, ген. мн. -йја 3.1.3.; 

14.1.2.1.а. 

мушкарачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

мушкарче, -ета с 14.1.3. 
мушкарчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мушкарчина, -е ж (м), ген. мн. мушкарчйна 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
мушкарчиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -йМ 3.1.3.; 14.1.1.а. 
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мушкатла 

мушкатла, -е Ж, ген. мн. МУШКliтлй 14.1.2.1.Ь. 

мушкатнй = мускатнй (в.) 

мушкй и мушкй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

мушкйli, -ића м, вок. мушкићу, ннстр. мушки

ћем (не -ом), ген. мн. мушкићii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
мушкобања, -е Ж, вок. -о, ген. мн. -ања 

14.1.2.1.а. 

мушкобањаст, -а, -о, одр. мушкОбањасти, 

-а, -5, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
мушкiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
мушмула, -е ж, ген. мн. мушмула 14.1.2.1.а.Ь. 
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муштулукчија 

муштернја, -е Ж, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-иј5м, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
муштнкла, -е Ж, ген. мн. муштикли 

14.1.2.1.Ь. 

муштрати, -ам, прип. сад. муштрајући 

14.5.1.1.(3). 
муштулугџија, -е М, дат. -ији, вок. -ијо, нн

стр. -иј5м, ген. МН. -ија, 3.4.3.; 5.1.5.; 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

муштулук, -а М, ми. муштулуци, муштулу

ка 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
муштулукчија = муштулугџија (в.) 



н - шеснаесто слово азбуке; означава ал

веоларни сонант; осим у речима где му је по 

етимологији место, изговара се и пише у сло

женицама када се налази на крају првог дела, а 

други део почиње билабијалним сугласником: 

ванuаршuјскu, ванблоковскu, ванбрачнu,јеgан

uуш, док се у изведеницама у таквом положају 

мења у м: зелембаћ, сшамбенu, uрехрамбенu (В. 

Преглед правила т. 8.2.2.3.). 
набавити, -йм 14.5.1.1.(4). 
набавка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. набавкй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
набављати, -ам 14.5.1.1.(3). 
набављач, -ача М, вок. набављачу, инстр. 

набављачем (не -ом), мн. набављачи, набавља

ча 3.1.3.; 14.1.1.а. 
набављачкii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.3.а.; 

14.3. 
набацивати, набацујем, прип. сад. набацу-

јући 14.5.1.1.(2). 
набацити, -им 14.5.1.1.(4). 
набедити ек. уп. ијек. набиједити 

набеђйвати ек. уп. ијек. набјеђйвати 

набеседити се ек. уп. ијек. набесједити се 

набесједити се ијек. (ек. набеседити се), -йм 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
набијати (се), набйјам (се), прип. сад. набија

јући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
набијач, -ача М, ВОК. набијачу, иистр. наби

јачем (не -ом), МН. набијачи, набијача 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 

набијача, -е ж, ген. МН. набијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

н 

набиједити ијек. (ек. набедити), набиједйм 

(ек. набедим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
набијен, -ена, -ено, одр. набијенй, -а, -5, ген. 

МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
набијеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
набилдован, -а, -о, одр. набилдованй, -а, -5, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
набирати (се), набирам (се), 3. П. МН. наби

рају (се), прип. сад. набирајући (се), (изабрати 

довољно) 14.5.1.1.(3). 
набирати, -ем, (према набрати) 14.5.1.1.(1). 
набити, набијем 14.5.1.1.(2). 
набјеђивати ијек. (ек. набеђивати), наБU)е

ђујем, прип. сад. наБU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

наблебетати се, наблебећем се 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
нiiблiiзу, прип. 12.1.; 14.6. 
набој, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. набоји, 

наб5ја 14.1.1.Ь.С. 

набољё, прип. 12.1.; 14.6. 
наБОсти, набодём и набости, набодем 

14.5.1.1.(1). 
набочити се, набочйм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
набрајати, набрајам, 3. П. мн. набрајају, прип. 

сад. набрајајући 14.5.1.1.(3). 
нiiбран, -а, -о, одр. набрiiнй, -а, -5, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
набрати, наберем и наберем 14.5.1.1.(1). 
набрёкао, набрекла и набрекла, набрекло 

и набрекло, ОДр. набреклй, -а, -5, ген. МН. -их 
4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
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набреклост 

набреклост и набреклост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
набрекнут, -а, -о, одр. набрёкнутй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
набрекнути = набреliи и набреliи, набрёк

нём 14.5.1.1.(1). 
набрекнутост, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
набреliи и набреliи = набрекнути (в.) 

н8брзо, прнn. 12.1.; 14.6. 
на брзину и на брзину, прип. изр. 12.1.1.; 

14.6. 
набројати, -йм 14.5.1.1.(4). 
набрчкан, -а, -о, одр. набрчканй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
набубрелост и набубрелост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нliбујалост и набујалост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нliбујао, набујала, набујало, одр. набујалй, 

-а, -о, ген. мн. -йх и набујао, наб:ујала, набуја

ло, одр. набујалй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 7.1.2.; 
14.3. 

набујати, -ам 14.5.1.1.(3). 
набуситост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
навадити, -йм 14.5.1.1.(4). 
навађати (се), -ам (се), (према навадити) 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
навака не него нафака (в.) 

навала и навала, -ё ж, ген. мн. -iiлii 

14.1.2.1.Ь. 

навезак, -ска м, мн. навесци, навезiiка, наве

сцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.1.Ь. 
навезати, навежём 14.5.1.1.(2). 
навезивати, навезујём, прип. сад. навезу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
навејати ек. уп. ијек. навијати 

навек = навеке ек. уп. ијек. навијек = нави-

јеке 

навеке = навек (в.) 

на велико, прип. и3р., (трговати) 

навелико, прип., (у великој мери) 12.1.1.; 
14.6. 

навеслати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
навести, юiведём и навести, наведём, 

(усмерити) 14.5.1.1.(1). 
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навикнути 

навести, навезём и навести, навезём, (пре

ма навозити) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
навести, навезём и навести, навезём, (укра-

сити везом) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
навестити ек. уп. ијек. навијестити 

навече, прип. 12.1.; 14.6. 
навечерати се, -ам се 3.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
навешати ек. уп. ијек. навјешати 

навештавати ек. уп. ијек. навјештавати 

навештај ек. уп. ијек. навјештај 

навештење ек. уп. ијек. навјештење 

навешliивати ек. уп. ијек. навјешliивати 

навигатор, -а м, ВОК. -е, инстр. -ом, мн. нави-

гатори, навигатора 14.1.1.а. 

навигација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
навиг8цiiјскii = навигационii (в.) 
навигационii = навиг8цiiјскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
навијати ијек. (ек. навејати), -јём 2.1.5.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
навијати, навйјам, 3. n. МН. навијају, прип. 

сад. навијајући 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
навијач, -ача, ВОК. навијачу, инстр. навија

чем (не -ом), МН. навијачи, навијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

навијача, -ё ж, ген. мн. навијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

навијачки, прип. 3.1.3.; 5.1.5.; 1О.3.а.; 14.6. 
навијачкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 1О.3.а.; 14.3. 
навијек = навијеке ијек. (ек. навек = наве

ке), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
навијеке = навијек (в.) 

навијестити ијек. (ек. навестити), юiвије

стйм (ек. навёстйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
навика и навика, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. на

вика 11.2.1.(\); 14.1.2.1.Ь. 
навикавати (се), навикавiiм (се), 3. n. 

МН. навикавају (се), прип. сад. навикавајући 

14.5.1.1.(3). 
навикати (се), навичём (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
навиклост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
навикнути = навиliи, шiвйкнём 14.5.1.1.(1). 



навиљак 

навиљак, -йљка м, ми. Ю1ВЙЉЦИ, навиљака, 

навйљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
навйљчити, -йм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
навинути, навйнем 14.5.1.1.(1). 
навирати, -ем 14.5.1.1.(1). 
навиривати (се), навиру јем (се), прил. сад. 

навирујући 14.5.1.1.(2). 
нiвисоко и нависоко, прил. 14.6. 
навитак, -тка м, ми. навици, навйтака, нави-

цима 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь.С. 
навити, навијем 5.1.2.; 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
навиliи = навикнути (в.) 

навише и нiвише, прил. 12.1.; 14.6. 
на вјеки вјеков, прил. ијек. цркв. 2.1.2.; 14.6. 
навјешати ијек. (ек. навешати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
навјештавати ијек. (ек. навештавати), на

вU)ештавам, 3. л. ми. навU)ештавају, прил. сад. 
навU)ештавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

нiвјештiј ијек. (ек. нiвеШТiј), -а м, иистр. -ем 

(не -ом), ми. навU)ештаји, навU)ештаја 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3.Ь. 

навјештење ијек. (ек. навештење), -а с, геи. 

ми. навU)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
навјешliивати ијек. (ек. навешliивати), 

навU)ешћујем, ПРИЛ. сад. навU)ешћујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

нiвлака и навлака, -е Ж, дат. -ци, геи. ми. 

-ака 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
навлачити, навлачйм, ПРИЛ. сад. навлачећи 

11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
навлiш и навлаш, прил. 12.1.; 14.6. 
наводаuија, -е м, дат. -ији, ВОК. -иј о, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -йја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
наводаuика, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-йка 3.4.3.; 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
наводаuitлук, -а м, ми. наводаџилуци, на

водаџилука, наводаџилуцима 3.4.1.; 11.2.1.(1); 
14.1.1.Ь. 

наводити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наводнйк, -а м, ми. наводнйци, наводнйка, 

наводнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
наводнити, -им 14.5.1.1.(4). 
наводњавати (се), наводњавам (се), 3. Л. ми. 

наводњавају (се), ПРИЛ. сад. наводњавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 

нагао 

наводњеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
навођење, -а с, геи. ми. -ења 3.3.2.а.; 14.1.3. 
нав6зати се, навозам се 14.5.1.1.(3). 
навојак, -ојка м, ми. навојци, навојака, на-

војцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
навора не него н8фора (в.) 

наврат, -а м, ми. юiврати, наврата и наврата 

и наврвт, -а м, ми. наврати, наврата 14.1.1.С. 

наврпитн, навратйм 14.5.1.1.(4). 
наврвт-нанос, ПРИЛ. 12.2.1.; 14.6. 
навраliати (се), -ам (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
наврачати, наврачам, (према врачати) 3.1.1.; 

14.5.1.1.(3). 
наврбовати, -бу јем и наврбовати, наврбу-

јем 14.5.1.1.(2). 
навргнути = наврliи, навргнем 14.5.1.1.(1). 
на време ек. уп. ијек. на вријеме 

на вријеме ијек. (ек. на време), ПРИЛ. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

наврнути, наврнем 14.5.1.1.(1). 
навртати (се), наврћем (се), ПРИЛ. сад. навр

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
навртетн и навjrrети ек. уп. ијек. навртјети 

и навjrrјети 

навртјети и навjrrјети ијек. (ек. навртети и 

навjrrети), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
наврliи = навргнути (в.) 
наврх, предл., (наврх брда) 12.1.; 14.6. 
на врх, и3р., (стићи на врх) 

навршавати (се), навршавам (се), 3. Л. МИ. 
навршавају (се), ПРИЛ. сад. навршавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
навршетак, -тка М, МИ. навршеци, наврше

така, навршецима 6.2.1.; 10.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

навршити, навршйм 14.5.1.1.(4). 
навуliи и навуliи, навучем, 3. Л. МИ. на

вуку, импер. навуци 3.2.3.; 11.1.1.(2); 11.2.1.(3); 
14.5.1.1.(2). 

нагађати, нагађам, 3. Л. МИ. нагађају, ПРИЛ. 
сад. нагађајући з.з.1.; 14.5.1.1.(3). 

нагањати (се), нагањам (се), 3. Л. МИ. нагања
ју (се), ПРИЛ. сад. нагањајући (се) 14.5.1.1.(3). 

нагао, нагла, нагло, ОДр. наглй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
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нагаравнти 

нагаравити, напiрiiвйм и нагаравити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
нагарити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
ю\гиздати и нагиздати, нагйздам 14.5.1.1.(3) 

= нагиздити (се) и нагиздити (се), нагйздйм 
(се) 14.5.1.1.(4). 

нагињати, -ем 14.5.1.1.(1). 
наглабати, юiглабам, 3. л. МН. нагшiбају, 

прил. сад. нагшiбајући 14.5.1.1.(3). 
наглавачке, прил. 3.1.2.; 14.6. 
наглавити, наглавйм 14.5.1.1.(4). 
наглављивати, нагшiвљујем, прил. сад. на-

гшiвљујући 14.5.1.1.(2). 
наглавце, прил. 12.1.; 14.6. 
нагладовати се, нагладујем се 14.5.1.1.(2). 
нагланцати и нагланцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
н8rлас, прил., (читати) 12.1.; 14.6. 
на глас, изр., (доћи на глас) 

нагласак и нагласак, -ска М, МН. -сци, -сака, 

-сцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь.с. 
нагласити, нагласйм 14.5.1.1.(4). 
нагласнй и Н8гласнй, -а, -6, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
наглашавати, наглашавам, 3. л. МН. нагла

шавају, прил. сад. наглашавајући 14.5.1.1.(3) = 

наглашивати, наглашујем, прил. сад. наглашу

јући 14.5.1.1.(2). 
наглашен, -а, -о, одр. наглашенй, -а, -6, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
наглашено, прил. 14.6. 
наглашенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наглашивати = наглашавати (В.) 
нагледати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
нагледати се, нагледам се, 3. л. МН. нагледају 

се, прил. сад. нагледајући се 14.5.1.1.(3). 
наглити, наглйм и наглйм, прил. сад. наглећи 

14.5.1.1.(4). 
нiгло и нагло, прил. 14.6. 
наглодати, наглођем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Н8ГЛОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наглув, -а, -о, одр. наглувй и наглувй, -а, -6, 

ген. МН. -йх = р. покр. нагЛУХ, -а, -о, одр. наглухй и 

наглухй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 4.3.3.; 14.3. 
наглувост = р. покр. наглухiiст, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 4.3.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

628 

наговијест 

н8rлух р. покр. = наглув (В.) 
н8rлухiiст р. покр. = н8rлувiiст (В.) 
нагнати, -ам 14.5.1.1.(3). 
нагнездити се ек. уп. ијек. нагнијездити се 

нагнијездити се ијек. (ек. нагнездити се), 

нагнијездйм се (ек. нагнездйм се) 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

нагнојавати (се), нагн6јавам (се), 3. л. МН. 
нагнојавају (се), прил. сад. нагнојавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
нагнојити, -йм 14.5.1.1.(4). 
H8rHYT, -а, -о, одр. нагнутй, -а, -6, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
нагнути, нагнем 14.5.1.1.(1). 
H8rHYТOCT, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
HarHylie, -а с, ген. МН. нагнућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
нагњеченiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нагњечити, нагњечйм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
нагњилети ек. уп. ијек. нагњиљети 

нагњилост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нагњиљети ијек. (ек. нагњилети), нагњйлйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нагњио, -ила, -ило, одр. нагњилй, -а, -6, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
наговарати, наговарам, 3. л. МН. наговарају, 

прил. сад. наговарајући 14.5.1.1.(3). 
наговарач, -ача М, вок. наговарачу, ннстр. на

говарачем(не-ом),мн. наговарачи, наговарача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 

ти 

наговест ек. уп. ијек. наговијест 

наговестити ек. уп. ијек. наговијестити 

наговештавати ек. уп. ијек. наговјештава-

наговештај ек. уп. ијек. наговјештај 

наговештати ек. уп. ијек. наговијештати 

наговештење ек. уп. ијек. наговјештење 

наговешliивати ек. уп. ијек. наговјешliи-

вати 

н8rовијест ијек. (ек. H8rOBecT), -ести ж, ин
стр. -ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 



наговијестити 

наговијестити ијек. (ек. наговестити), 

наговијестйм (ек. наговёстйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

наговијештати ијек. (ек. наговештати), 

наговијештам (ек. наговёштам), 3. л. ми. на

говијештају (ек. наговештају), прил. сад. наго

вијештајући (ек. наговештајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

наговјештавати ијек. (ек. наговештавати), 

наговU)ештавам, 3. л. ми. наговU)ештавају, 

прил. сад. наговU)ештавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

наговјештај ијек. (ек. наговештај), -а м, ИИ

сТр. -ем (не -ом), ми. наговU)ештаји, наговШе

штаја 2.1.2.; 2.2.2; 14.1.1.Ь.С. 
наговјештење ијек. (ек. наговештење), -а с, 

геи. ми. наговU)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
наговјешliивати ијек. (ек. наговешliива

ти), наговU)ешћујём, прил. сад. наговU)ешћу

јући 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
наговорити, наговорйм 14.5.1.1.(4). 
нагодба и нагодба, -ё ж, геи. ми. -даба и -дбй 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

нагодити, юiгодйм 14.5.1.1.(4). 
нагојити (се), юiгојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
наголо, прил. 12.1.; 14.6. 
нагомилавати (се), нагомилавам (се), 3. л. 

ми. нагомилавају (се), прил. сад. нагомилавајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
нarомиланост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нагомИлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
нагонити, юiгонйм 14.5.1.1.(4). 
HaгoHcKii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нагонски, ПРИЛ. 14.6. 
нагорак, -рка, -рко, одр. нагоркй, -а, -о, геи. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нагорё, (на веће зло) и нагоре, ПРИЛ., (према 

горе) 12.1.; 14.6. 
нагоревати ек. уп. ијек. нагоријевати 

нагорети ек. уп. ијек. нагорјети 

нагоријевати ијек. (ек. нагоревати), нагори-

јевам (ек. нагорёвам), 3. Л. ми. нагоријевају (ек. 
нагоревају), ПРИЛ. сад. нагоријевајући (ек. наго

ревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
нагорјети ијек. (ек. нагорети), нагорим, ПРИД. 

рад. нагорио (не нагорјео), нагорјела, нагорјело 

над-

(ек. нагорео, нагорела, нагорело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

на готовс, вој. УЗВ. 

награбусити, награбусим 14.5.1.1.(4). 
награда и награда, -ё ж, геи. ми. -ада 

14.1.2.1.Ь. 

Награда "Павле Ивиli" 1.2.1.1.q. 
наградити, наградим 14.5.1.1.(4). 
награђивати, Haгp!iђyjёM, ПРИЛ. сад. награ-

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
нагРДити, нагрдим 14.5.1.1.(4). 
награДНii и наградНii, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
нагрђеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нагрђивати, нагрђујём, ПРИЛ. сад. нагрђују

ћи 3.3.2.; 14.5.1.1.(2). 
нагребати = нагрепсти и нагрепсти, на-

гребём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(\). 
нагрејати се ек. уп. ијек. нагријати се 

нагрепсти и нагрепсти = нагребати (в.) 
нагризајуliii, -а, -ё, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
нагризати, юiгризам, 3. Л. ми. нагризају, 

ПРИЛ. сад. нагризајући 14.5.1.1.(3). 
нагријати се ијек. (ек. нагрејати се), на

гријём (се) (ек. юiгрејём (се» 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

нагристи, нагризём, ПРИЛ. ТРП. нагризен, на

гризе на, нагризено (не нагрижен, нагрижена, 

нагрижено) 11.1.2.е.; 14.5.1.1.(2). 
нагрижен, нагрижена, нагрижено не не

го нагрИзен, нагризена, нагризено (в. нагри

сти) 

нагрк, -а, -о, одр. нагркй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
нагрнути, нагрнём 14.5.1.1.(1). 
нагртати, нагрћём, ПРИЛ. сад. юiгрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
нагрубо, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
нагрувати, юlгрувам 14.5.1.1.(3). 
нагусто, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
нагУтати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
над-, (Клајн 2009: "остаје непромењено 

испред с (наgскочuшu, наgсшрешнuца), иначе 

испред безвучног сугласника прелази у наш-: 

нашкрuлuшu, нашчовек итд. У речи наууру

шшвен пишу се два у."). 
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надавати (се) 

надавати (се), надајем (се) и надајем (се) 

14.5.1.1.(2). 
надалеко, (отићи) и нмалеко, ПрИЛ., (по-

знат) 12.1.; 14.6. 
надаљё, ПрИЛ., (даље) 12.1.; 14.6. 
нма мном, нма ме, предл. И3р. 

наЩlсве, ПРИЛ., (изнад свега) 12.1.; 14.6. 
надати, надам 14.5.1.1.(3) и нададем и надад-

нем, (према даги) 14.5.1.1.(1). 
надати се, надам се, 3. л. мн. надају се, ПРИЛ. 

сад. надајући се 14.5.1.1.(3). 
надахнут, -а, -о, одр. надахнутй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
надахнуто, ПРИЛ. 4.1.; 14.6. 
надахнутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надахнуliе, -а с, ген. мн. надахнућа 4.1.; 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
нмбнскуп, -а м, мн. надбискупи, надбиску

па 14.1.1.С. 

нмбискупија и надбискупија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
надбискупiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
надБИСКУПСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
надБЬсти и надбости, надбодем 14.5.1.1.(1). 
нмбубрежнii и надбубрежнii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
надвијати се, юlдвйјам се, 3. л. мн. надвијају 

се, ПРИЛ. сад. надвијајући се 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
надвикати, надвйчём 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
надвикивати, надвикујем, ПРИЛ. сад. надви-

кујући 14.5.1.1.(2). 
надвиривати се, надвирујем се 14.5.1.1.(2). 
иадвирити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
надвисивати (се), надвисујем (се), ПРИЛ. сад. 

надвисујући (се) 14.5.1.1.(2). 
надвисити, надвйсйм 14.5.1.1.(4). 
надвити се, надвијём се 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
надвладавати,надвладавам,3.л.мн.над-

владавају, ПРИЛ. сад. надвладавајући 14.5.1.1.(3) 
= надвлађивати, надвлађујёМ, ПРИЛ. сад. над

влађујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надвшщати, юlдвлiiдам 14.5.1.1.(3). 
надвлађивати = иадвладавати (в.) 
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надградња 

надвођёње и надвођёње, -а с, ген. мн. -ења 

3.2.2.а.; 14.1.3.а.Ь. 

надвожњак и иадвожњак, -а м, мн. -њаци, 

-њака, -њацима 8.2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
нмвојвода, -е м, мн. надвојводе, надвојво

да 14.1.1.С. 

нмвојводство, -а с, мн. надвојводства, над

војводстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
имвојвоткиња, -е ж, ген. мн. надвојвоткйња 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
нмвоје, ПРИЛ. 14.6. 
нмвоје-нагроје, ПРИЛ. 12.2.4.; 14.6. 
нмвор, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
надворити се, -йм се и надворити се, юl

дворйм се 14.5.1.1.(4). 
надвратак, -атка м, мн. надвраци, надвра

така, надврацима 6.2.1.; \O.I.2.1.a.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.Ь.С. 

надвратњак, -а м, мн. надвратњаци, над

BpaTњiiкa, надвратњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
надвуliи (се) и надвуliи (се), надвучём (се) 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
надгласавати,надгласавам,3.л. мн. над

гласавају, ПРИЛ. сад. надгласавајући 14.5.1.1.(3) 
= надглашавати, надглашiiвам, 3. л. мн. 

надглашавају, ПРИЛ. сад. надглашавајући 

14.5.1.1.(3). 
надгласати, -ам 14.5.1.1.(3). 
надглашавати = надгласавати (в.) 
надгледавати,надглеДiiвам,3.л. мн. над-

гледавају, ПРИЛ. сад. надгледавајући = надгле

дати, надглёдам, 3. л. мн. надгледају, ПРИЛ. сад. 
надгледајући 14.5.1.1.(3). 

надгледач, -ача м, вок. надгледачу, ин

стр. надгледачем (не -ом), мн. надгледачи, 

надгледача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
надгледнйк и надгледнiiК, -а м, вок. -нйче, 

мн. -нйци, -нйка, -нйцима 1I.1.1.а.(\); 11.2.1.(2); 
14.l.l.a.c. 

надгледнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

надговарати,надговарам,3.л. мн. надго-

варају, ПРИЛ. сад. надговарајући 14.5.1.1.(3). 
надговорити, надговорйм 14.5.1.1.(4). 
надградити, надгрiiдйм 14.5.1.1.(4). 
надградња, -е Ж, ген. мн. надградњй 

14.1.2.1.Ь. 



надграђивати 

надграђивати, надграђујём, прип. сад. над

грађујуhи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надгробнй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
надгробнйк, -а м, вок. надгобнйче, ми. 

надгобнйци, надгробнйка, надгробнйцима 

ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
наддјЈжiВНЙ, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

10.1.1.(2); 14.3. 
наддруштвен, -а, -о, ОДР. наддруштвенй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 10.1.1.(2); 14.3. 
н!Щесно, прип., (на десну страну) 14.6. 
наде(с)ти ек. уп. ијек. надје(с)ти 

н!щебело, прип. 14.6. 
надевак ек. уп. ијек. надјевак 

надевати ек. уп. ијек. надијевати 

Надежда Крупскi (не Крупскаја), Надеждё 

Крупскё ж рус., (в. Крупскi) 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
надељавати ек. уп. ијек. надјељавати 

надељати ек. уп. ијек. надјељати 

наденути ек. уп. ијек. надјенути 

н!Щесно, прип. 12.1.; 14.6. 
надждрелнй ек. уп. ијек. надждријелнй 

иадждријелнй ијек. (ек. надждрелнй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
наджети = н8джњети, наджањём и над

жњём 14.5.1.1.(2). 
надживети ек. уп. ијек. надживјети 

надживјети ијек. (ек. надживети), наджи

вйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
надживљавати, надживљавам, 3. n. ми. 

надживљавају, прип. сад. надживљавајући 

14.5.1.1.(3). 
наджњевати, наджњёвам, 3. n. ми. наджње

вају, прип. сад. наджњевајући 14.5.1.1.(3). 

наджњети = наджети (в.) 

надзвучнй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

надземаљскй и н!щземаљскй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
надземаљски и н!Щземаљски, прип. 14.6. 
надземље, -а с, геи. ми. надзёмља 14.1.3. 
надземнй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
надзидати, надзйдам 14.5.1.1.(3). 
надзиђивати, надзиђујём, прип. сад. надзи-

ђујуhи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

надјевак 

надзиравати, надзиравам, 3. n. ми. над

зиравају, прип. сад. надзиравајуhи 14.5.1.1.(3) (и 
надзирати, -ём 14.5.1.1.(1». 

н8дзорнйк и н8дзорнйк, -а м, ВОК. -нйче, 

ми. -нйци, -нйка, -ницима ll.1.1.а.(1); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

надзорнйштво и надзорнйштво, -а с, ми. 

-штва, -штiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
надигнути и надиliи, надигнём 14.5.1.1.(1). 
надигравати, надигравам, 3. n. МИ. нади

гравају, прип. сад. надигравајући 14.5.1.1.(3). 
надиграти и надиграти, юiдиграм 

14.5.1.1.(3). 
надизати (се), надижём (се) 1l.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
надијевати ијек. (ек. надевати), надијевам 

(ек. надёвам), 3. n. МИ. надијевају (ек. надевају), 
прип. сад. надијевајући (ек. надевајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

надИnазити, -йм 14.5.1.1.(4). 
надимак и надимак, -ймка м, МИ. -ймци, на

димака, -ймцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
надимати се, надймам се, 3. n. МИ. надимају 

се, прип. сад. надимајући се 14.5.1.1.(3) и надй
мљём се, прип. сад. надймљуhи се 14.5.1.1.(2). 

надимити, -йм 14.5.1.1.(4). 
надимљавати, надимљавам, 3. n. МИ. надим

љавају, прип. сад. надимљавајући 14.5.1.1.(3). 
надирати, -ём 14.5.1.1.(1). 
надискуствен,-а,-о,одр. надискуственй, 

-а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
надисторйјскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
надиliи = надигнути (в.) 

надйliи и надиliи, надйђём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
надјачавати, надјачавам, 3. n. МИ. надјача

вају, прип. сад. надјачавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
надјачати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
надје(с)ти ијек. (ек. наде(с)ти), надШедём, 

надШенём 14.5.1.1.(1) и ијек. надијём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

н8дјев ијек. (ек. надев), -а м, МИ. надU)еви, 

надШёва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
надјевак ијек. (ек. надевак), -ёвка, МИ. на

дU)ёвци, надШевака, надU)ёвцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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надјељавати 

надјељавати ијек. (ек. надељавати), надШе

љавам, 3. n. мн. надШељавају, прип. сад. надШе
љавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

н8дјељати ијек. (ек. н8дељати), юiдU)ељам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
надјенути ијек. (ек. наденути), -ём 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
надлагати, юiдлажём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
надлактица, -ё ж, ген. мн. юiдлактйца 

14.1.2.1.Ь. 

надлактичнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

надлетати ек. уп. ијек. надлијетати 

надлетети ек. уп. ијек. надлетјети 

надлетјети ијек. (ек. надлетети), надлетим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
надлештво, -а с, МН. надлештва, надлешта

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
надлијетати ијек. (ек. надлетати), надли

јећём (ек. надлёћём), прип. сад. надлијећући (ек. 

надлећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надљудскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
надљудски, прип. 14.6. 
надмашив, -а, -о, одр. надмашиви, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
надмашити и надмашити, надмашйм 

14.5.1.1.(4). 
надмен и надмен, -а, -о, одр. надменй и над

мени, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
надмено и надмено, прип. 14.6. 
надменост и надменост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надметак, -тка М, МН. надмеци, надметака, 

надмецима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
надметати се и надметати се, надмећём се 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надметач, -ача М, ВОК. надметачу, инстр. 

надметачем(не-ом),мн.надметачи,надметача 

3.1.3.; 14.I.I.a.b. 
надморскй и надморскй, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
надмоli, -оћи ж, инстр. -оћи, ген. МН. -оћй 

14.1.2.2. 
надмоliан, -ћна, -ћно, ОДр. надмоћни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
надмоliност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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надограђивати 

надмудривати, надмудрујём, прип. сад. над

мудрујући 14.5.1.1.(2). 
надмудрити, надмудрим 14.5.1.1.(4). 
над наслов и наднаслов, -а м, МН. -слови, 

-слова 14.1.1.С. 

наднести не него наднети (в.) 

наднети ек. уп. ијек. наднијети 

наднијести не него наднијети (в.) 

наднијети (не наднијести) ијек. (ек. надне-

ти, не наднести), наднесём, ПРИД. ТРП. наднесен, 

наднесена, наднесено (не наднешен, наднеше

на, наднешено), или юiднијет (ек. наднет) 2.1.4.; 
2.1.2.; 14.5.1.1.(1). 

надница, -ё ж, ген. МН. надница 14.1.2.1.Ь. 

надничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. надничари, надничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
надничарев = надничаров, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
надничарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 3.1.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
надничаркин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
надничаров = надничарев (в.) 

надничарскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
надничити, -им, прип. сад. надничёћи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
н8дно, предn. 12.1. 
на дно, изр., (Пао на дно.) 

наднОСи ти, надносим, прип. сад. надносёћи 

14.5.1.1.(4). 
надобудан и надобудан, -дна, -дно, одр. 

надобудни и надобудни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

надобуднйк и надОбуднйк, -а М, ВОК. -ниче, 

МН. -нйци, -нйка, -нйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

надовезати, надовёжём 14.5.1.1.(2). 
надовезивати (се), надовезујём (се), прип. 

сад. надовезујући (се) 14.5.1.1.(2). 
иадовек ек. уп. ијек. надовијек 

надовијек ијек. (ек. надовек), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

надовољити се и надовољити се, надово

љим се 14.5.1.1.(4). 
надоградити, надогрiiдим 14.5.1.1.(4). 
надограђивати, надограђујём, прип. сад. на

дограђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 



надодавати 

надодавати, надодајём, прип. сад. надодају

ћи 14.5.1.1.(2). 
надодати, надодам 14.5.1.1.(3) и надодадём 

и надодаднём 14.5.1.1.(1). 
надозидати, надозидам 14.5.1.1.(3). 
надозиђивати, надозиђујём, прип. сад. надо

зиђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надојити, нЗдојим 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нIЩокнада, -ё ж, геи. ми. н3докнада 

14.1.2.1.Ь. 

надокнадивбст, -ости ж, иисТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надокнадити, -им 14.5.1.1.(4). 
надокнађивати, надокнађујём, прип. сад. на

Докнађујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надолазак, -аска м, ми. надоласци, надо

лазака, надоласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

надолазити, -им 14.5.1.1.(4). 
нIЩоле и надоле ек. уп. ијек. нIЩоље и на-

доље 

надоm!вати ек. уп. ијек. надолијевати 

надолети ек. уп. ијек. надољети 

надоливати, надоливам, 3. П. ми. надоливају, 
прип. сад. надоливајући 14.5.1.1.(3). 

надолијевати ијек. (ек. надолевати), надо

лијевам (ек. надолёвам), 3. П. ми. надолијевају 
(ек. надолевају), прип. сад. надолијевајући (ек. 

надолевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
надолити, нЗдолијём 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
нIЩоље и надоље ијек. (ек. нIЩоле и надоле), 

прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
надЬљети ијек. (ек. надолети), надолим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
надомак, предп. 12.1. 
надомеравати ек. уп. ијек. надомјеравати 

надомерити ек. уп. ијек. надомјерити 

надоместа к ек. уп. ијек. надомјестак 

надоместити ек. уп. ијек. надомјестити 

надометак, -тка м, ми. надомеци, надоме-

така, надомецима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.l.1.С. 

надометати и надометати, надомећём, 

прип. сад. надомећући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надометнути и надометнути, надометнём 

14.5.1.1.(1). 

надрiженбст 

надомештати и надомештати ек. уп. ијек. 

надомјештати и надомјештати 

надомешћивати ек. уп. ијек. надомјешћи

вати 

надомјеравати ијек. (ек. надомеравати), на

ДомШерiiвам, 3. П. ми. надомШеравају, прип. сад. 
надомU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

надомјерити ијек. (ек. надомерити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
надомјестак ијек. (ек. надоместак), -ска, 

МИ. надомU)есци, надомШестака, надомШе

сцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 10.l.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

надомјестити ијек. (ек. надоместити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
надомјештати и надомјештати ијек. (ек. на

домештати и надомештати), надомU)ёштам, 

3. П. МИ. надомU)ештају, прип. сад. надомU)ешта
јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

надомјешћивати ијек. (ек. надомешliива

ти), надомU)ешћујём, прип. сад. надомU)ешћу

јући 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надонОсити, надоносим 14.5.1.1.(3). 
нIЩоплата, -ё ж, геи. МИ. нiiдоплата 

14.1.2.1.Ь. 

надоплатити, надоплатим 12.1.3.; 
14.5.1.1.(4). 

надопл8ћати,надОплiiћам,3.п.ми.надопла

ћају, прип. сад. надоплаћајући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
надоплаliивати, надоплаћујём, 3. П. МИ. на

доплаћују, прип. сад. надоплаћујући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
надопунити, -им 14.5.1.1.(4). 
надопуњавати, надопуњавам, 3. П. МИ. на

допуњавају, прип. сад. надопуњавајући 14.5.1.1.(3) 
= надопуњивати, надопуњујём, прип. сад. надо

пуњујући 14.5.1.1.(2). 
надопуњивати = надопуњавати (в.) 
надоћи и надбћи, нЗдођём 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
нIЩохват, предп. 12.1. 
надочнй, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
надочњiк, -а м, МИ. Нliдочњаци, Нllдочњака, 

надочњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
надрiженбст, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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надраживати 

надраживати, надражујем, прип. сад. надра

жујући 14.5.1.1.(2). 
надраживач, -ача м, инсТр. надраживачем 

(не -ом), мн. надраживачи, надраживача 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

надражити, надрiiжим 14.5.1.1.(4). 
надражљив, -а, -о, одр. надражљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
надражљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надражујуliii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
надрастати, надрастам, 3. n. мн. надрастају, 

прип. сад. надрастајући 14.5.1.1.(3). 
надрасти и надрасти, надрастем 

14.5.1.1.(1). 
надреалист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

надреалистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

надреалисткиња, -е Ж, ген. мн. надреалист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
надреалност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надредити, надредим 14.5.1.1.(4). 
надређен, -а, -о, одр. надређени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
надређеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надређивати, надређујем, прип. сад. надре

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
надремати се ек. уп. ијек. надријемати се 

надри-, пише се заједно: нagрuuншелекшу

алан. нagрuлекар. наgрuлекарсШво. HagpuMaj
сШор. навримУврац. uШg. 

надриинтелектуалан, -лна, -лно, одр. на-

дриинтелектуални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

надријемати се ијек. (ек. надремати се), 

надријемам се (ек. надрёмам се) 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

надрилекар и надрилекар ек. уп. ијек. на

дриљекар и надриљекар 

надрилекарство ек. уп. ијек. надриљекар

ство 

надриљекар ијек. (ек. надрилекар), -а м, 

ВОК. -у И -е, инсТр. -ом и -ем, МН. -ари, -ара и 

надриљекiр (ек. надрилекiр), -ара м, ВОК. 
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надриучен 

надриљекару и надриљекаре (ек. надрилекару 

и надрилекаре), инсТр. -аром и -арем, МН. -ари, 

-ара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
надриљекарство ијек. (ек. надрилекар

ство), -ас, мн. -ства, -става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

надримајстор, -а м, ВОК. -е и -у, инсТр. -ом, МН. 

надримајстори, надримајстора 14.1.1.а. 

надримудрац, -аца м, ВОК. надримудраче, 

инСТр. надримудрацем (не -ом), МН. надримудра

ци, надримудраца и надримудрац, -аца м, ВОК. 

надримудраче, инСТр. надримудрацем (не -ом), 

МН. надримудраци, надримудраца l1.1.1.а.(I); 

14.1.1.а. 

надримудрост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надринаучник, -а м, ВОК. надринаучниче, мн. 

надринаучници, надринаучника, надринауч

ницима 3.1.2.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
На Дрини liуприја 1.2.1.1ј. 

надриОбразован,-а,-О,одр. надриобразо

вани, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
надрипатриот(а), -е м, МН. надрипатриоти, 

надрипатрибта, надрипатриотима и надри

патриоте, надрипатрибта, надрипатриотама, 

(СТЈП 2: 385-388) 14.1.1.f. 
надрипеснiiк ек. уп. ијек. надрипјеснiiк 

надриписар, -а м, ВОК. -аре и -ару, инсТр. -ом 

и -ем, мн. надриписари, надриписара и надри

писар, -ара м, ВОК. надриписаре и надриписару, 

инСТр. надриписаром и надриписарем, мн. 

надриписари, надриписара 14.1.1.а. 

надрипјеснiiк ијек. (ек. надрипеснiiк), -а м, 

ВОК. надрипU)есниче, МН. надрипU)есници, на

дрипU)есника, надрипU)есницима 2.1.2.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

надриполитичар, -а м, вок. -е и -у, инсТр. -ом 

и-ем,мн. надриполитичари, надриполитичара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
надриуметнiiк и надриуметнiiк ек. уп. ијек. 

надриумјетнiiк и надриумјетнiiк 

надриумјетнiiк и надриумјетнiiк ијек. (ек. 

надриуметнiiк и надриуметнiiк), -а м, ВОК. 

-ниче, МН. -ници, -ника, -ницима 2.1.2.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

надриучен, -а, -о, одр. надриучени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 



надробити 

надрОбити, надробйм 14.5.1.1.(4). 
надручити, надручйм 14.5.1.1.(4). 
надрхтати се, надршћём се и надрхћём се 

3.2.2.а.; 8.2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
надсаветнйк ек. уп. ијек. надсавјетнйк 

надсавјетник ијек. (ек. надсаветнйк), -а м, 

ВОК. надсавU)етнйче, ми. надсавU)етнйци, над

савU)етнйка, надсавU)етнйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.3.2.1.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

надсвitрати, надсвйрам, 3. n. ми. надсвирају 

8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
надсвирitвати се, надсвирујём се, прип. сад. 

надсвирујући се 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
надсводити, надсводйм, прип. сад. надсво

дёћи 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
надсвођitвати, надсвођујём, прип. сад. над

свођујући 3.3.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
надскакitвати, надскакујём, прип. сад. над

скакујући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
иадскочити, надскочим 3.1.2.; 8.1.3.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
надстваран, -рна, -рно, ОДр. надстварни, -а, 

-о, геи. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
надстварно, прип. 8.1.3.2.1.; 14.6. 
надстварност, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надстојнйк и надстојник, -а м, ВОК. -нйче, 

МН. -нйци, -нйка, -ницима 8.1.3.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

надстојница и надстојница, -ё ж, ВОК. -е, ген. 

МН. -ица 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
надстојничин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
надстојнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
надстојнйштво, -а с, МН. надстојништва, 

надстојнйштiiва 6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
надстражар, -а м, ВОК. -у И -е, ИНСТр. -ом и 

-ем, мн. надстражари, надстражара 8.1.3.2.1.; 
14.1.1.а. 

надстраначкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

надстрелити ек. уп. ијек. надстријелити 

надстрешница, -ё ж, ген. МН. надстрешнй

ца, (ЛМС: "наgсшрешнuца и насшрешнuца") 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

Hiёpo 

надстријелити ијек. (ек. надстрелити), над

стијелйм (ек. надстрёлйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

надувен, -ена, -ено, ОДр. надувенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
надувенац, -нца м, ВОК. надувёнче, ИНСТр. на

дувенцем (не -ом), МН. надувенци, надувёнаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
надувено, прип. 14.6. 
надувеност, -ости ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надугачко, прип. 12.1.; 14.6. 
надуго, прип. 12.1.; 14.6. 
надуж, прип. 14.6. 
наду нути, -нём 14.5.1.1.(1). 
надурено, прип. 14.6. 
надуреност, -ости ж, ИИСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надурити се, надурйм се 14.5.1.1.(4). 
надут, -а, -о, ОДр. надути, -а, -о, ген. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
надутост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
надушак, прип., (ЛМС: "на gушак") 14.6. 
надц- не него натц- (в.) 

надч- не него натч- (в.) 

нiдчовек не него нirчовек (в.) 

надчовјек не него нirчовјек (в.) 

надџилitтати, -ам 14.5.1.1.(3). 
Нађ (мађ. Nagy), -а м, инсТр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Нађев, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
нађitпати се, нађйпам се, 3. n. МН. нађипају 

се 14.5.1.1.(3). 
нађубрити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наелектрисавати, наелектрисавам, 3. n. МН. 

наелектрисавају, прип. сад. наелектрисавајући 

14.5.1.1.(3). 
наелектрисаност, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наелектрисање, -а с, ген. МН. наелектриса

ња 14.1.3. 
наелектрисати (се), -ишём (се) 14.5.1.1.(2) (и 

наелектризitрати (се), наелектризирам (се), 3. 
n. МН. наелектризирају (се) 14.5.1.1.(3)). 

наеро и сл. не него нВхёро и сл. (в.) 
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на жалост 

на жалост, (предлог + именица: на жалост 
ће и комшија доћи) 12.1.1.; 14.6. 

нажалост, рчц., (модална: То, нажалост, ни

је тачно.) 12.1.1. 
нажао и нажао, прип. 12.1.; 14.6. 
нажвакати (се), нажвачём (се) и нажваћём 

(се) 3.1.2.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
нажватати (се), нажваћём (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
нажврљати, нажврљам 14.5.1.1.(3). 
наждерати се (не наждрати се), наждерём 

се 14.5.1.1.(1). 
наждрати се не него наждерати се и на

ждрёти се (В.) 

наждрёти се ек. уп. ијек. наждријети се 

наждрнјети се ијек. (ек. наждрёти се), на

ждрём се 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
нажелети се ек. уп. ијек. нажељети се 

нажељети се ијек. (ек. нажелети се), -лйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нажети = нажњети, нажањем и нажњем 

14.5.1.1.(2). 
нажеl1и и нажеl1и, нажежем l1.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(2). 
наживети се ек. уп. ијек. наживјети се 

наживјети се ијек. (ек. наживети се), -вйм 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нажњети = нажети (В.) 
нажуљати, нажуљам, 14.5.1.1.(3) = нажуљи

ти (се), нажуљйм (се) 14.5.1.1.(4). 
нажут и нажут, -а, -о, одр. нажутй и нажутй, 

-а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нажутети ек. уп. ијек. нажутјети 

нажутити, нажутйм, (учинити нешто жу

тим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
нажутјети ијек. (ек. нажутети), -тйм 2.2.1.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
нiзад, прип. 12.1.; 14.6. 
назадак, -тка М, МИ. назаци, назадака, шi

зацима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

назадност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
назадњак, -а М, вок .. назадњаче, МИ. назад

њаци, назадњiiка, назадњацима lI.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
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назначнти 

назадњачки, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

назадњаштво, -а с, МИ. назадњаштва, назад

њаштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
назарён, -ена М, вок. назарёну, МИ. назарени, 

назарена = назаренац, -нца М, вок. назаренче, 

иистр. назаренцем (не -ом), МИ. назаренци, на

зарёнаца 6.2.1.; lI.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
назвати, назовем и назовем 14.5.1.1.(1). 
наздравити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наздрављати, -ам, прип. сад. поздрављајући 

14.5.1.1.(3). 
наздрављач, -ача М, вок. наздрављачу, ии

стр. наздрављачем (не -ом), МИ. наздрављачи, 

наздрављача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
наздравље, узв. 

на здравље, и3р., (треба пазити на здравље) 

12.1.1.; 14.6. 
нiздраво и нiздраво, прип. 14.6. 
назепсти и назёпсти, назебём 8.1.2.2.; 

14.5.1.1.(1). 
називати, назйвам, 3. n. МИ. називају, прип. 

сад. називајући 14.5.1.1.(3) и назйвљём, прип. сад. 
називљући 14.5.1.1.(2). 

називник и називник, -а М, вок. -нйче, МИ. 

-нйци, -нйка, -нйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

назидати, назйдам, 3. n. МИ. назйдају 

14.5.1.1.(3). 
назиђивати, назиђујем, прип. сад. назиђују

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
назимац и назимац, -ймца, вок. -ймче, ии

стр. -ймцем (не -ом), МИ. -ймци, -имаца 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

на зиму и на зиму, изр. 14.6.; 12.1.1. 
нiзиму, прип. 14.6. 
назимче и назимче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
назирати, -ем, прип. сад. назирући 

14.5.1.1.(1). 
назнака и нiзнака, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. на

знака 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
назначавати, назначавам, 3. n. ми. назна

чавају, прип. сад. назначавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3) 
= назначивати, назначујем, прип. сад. назначу

јући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
назначивати = назначавати (В.) 

назначити, назначйм 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 



назначљив 

назначљив, -а, -о, одр. назначљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
назнојити се, назнојйм се 5.2.2.; 

14.5.1.1.(4). 
назобати се, назобљём се 14.5.1.1.(2). 
назор, прип. (на силу) 14.6. 
назор, -а М, инстр. -ом, мн. назори, назора 

14.1.1.Ь.С. 

назревати ек. уп. ијек. назријевати 

назрети, нiiзрём 14.5.1.1.(3) и юiзрйм 

14.5.1.1.(4). 
назријевати ијек. (ек. назревати), назрије

вам (ек. назрёвам), 3. n. ми. назријевају (ек. на

зревају), прип. сад. назријевајући (ек. назревају

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
назупчан, -а, -о, одр. назупчанй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
назупчати, -ам 3.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
наива, -ё ж, ген. МН. нанва 5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
нiiiван, -вна, -вно, ОДр. наивни, -а, -о, ген. МН. 

-их 5.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
найвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

5.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
наивко, -а м, ВОК. найвче, МН. нанвци, на

нвака, нанвцима 5.2.2.; lI.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.a.c. 

наивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наивчина, -ё ж (и М), ген. МН. наивчина 3.1.3.; 

5.2.2.; 14.1.2.1.Ь. (Ј4.1.1.а.) 
наиграти се и наиграти се, юiиграм се 

14.5.1.1.(3). 
на iiзглёд, (предлог + именица: пазити на 

изглед) 12.1.1.; 14.6. 
наизглед, прип., (наизглед савршено, на први 

поглед) 12.1.1.; 14.6. 
наизменицё и наизменицё ек. уп. ијек. на

измјенице и наизмјенице 

наизменичан ек. уп. ијек. наизмјеничан 

наизменичност ек. уп. ијек. наизмјенич

ност 

наизменце = наизменицё и наизменице (В. 
наизмјеницё) 

наизмјеницё и наизмјеницё ијек. (ек. наиз

менице и наизменице) = наизмјенце ијек. (ек. 

наизменце), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 

нiiјдужй 

нанзмјеничан ијек. (ек. наизменичан), -чна, 

-чно, одр. наизмU)еничнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
наизмјеничност ијек. (ек. наизменичност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

наизмјенцё = наизмјеницё (В.) 
наизуст, прип., (напамет, без читаља) 12.1.; 

14.6. 
наиједити се не него наједити се (В.) 

наИлазак, -ска М, МН. наиласци, наилаза

ка, наиласцима 5.2.2.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

наИлазити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наимати (не најимати), -ам 14.5.1.1.(3) и 

-љём 14.5.1.1.(2). 
наиме, РЧц. 5.2.2.; 12.1. 
наискап, прип. 5.2.2.; 8.1.2.1.; 12.1.3.; 14.6. 
наиliи и найliи, юiйђём 3.3.2.а.; 5.2.2.; 

14.5.1.1.(2). 
најавити, юiјавйм 14.5.1.1.(4). 
најављивати (се), најављујём (се), прип. сад. 

најављујући (се) 14.5.1.1.(2). 
најављивач, -ача, ВОК. најављивачу, ин

стр. највљивачем (не -ом), МН. највљивачи, 

најављивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
на јагму, прип. 12.1.1.; 14.6. 
најалово и најалово, прип. 12.1.3.; 14.6. 
најам, најма М, мн. најмови, најмова 14.1.1.С. 

најамнйк, -а м, ВОК. најамнйче, МН. најам-

нйци, најамнйка, најамнйцима lI.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

најамничити, -йм 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
најамнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
најамништво, -а с, МН. најамнйштва, најам

ништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
најаукати се, најаучём се и најаукати се, 

најаучём се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
најахати (се), најашём (се) lI.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
најахивати (се), најахујём (се), прип. сад. на-

јахујући (се) 14.5.1.1.(2). 
најбоље и најбоље В. дОбро 

највеliй В. велик 

највиши В. висок 

најдужи и најдужи В. дуг 
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наједампут 

наједампут не него наједанпут 

наједанпут (не наједампут), прип. 8.2.2.3.; 
12.1.3.; 14.6. 

наједаред, прип. 12.1.3.; 14.6. 
наједати (се), наједам (се), 3. П. мн. наједају 

(се), прип. сад. наједајући (се) 14.5.1.1.(3). 
наједити (се) (не наиједити се), наједйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
нвједнако, прип. 12.1.3.; 14.6. 
наједно, прип. 12.1.3.; 14.6. 
наједном, прип. 12.1.3.; 14.6. 
најезда и најезда, -е ж, ген. мн. -езда 

14.1.2.1.Ь. 

на j~ceH и најесен, прип. 12.1.1.; 14.6. 
најести (се), наједем (се) 14.5.1.1.(1). 
најимати не него наимати (в.) 

најјаснијй в. јlicан 

најјачи в. јак 

најједноставнији в. једиоставан 

најјужнијй в. јужаи 

најке (енгп. Nike), најкй ж мн. 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

најлакше в. под лако 

најлон, -а м, мн. юiјлони, најлона и најлон, 

-она м, мн. најлони, најлона 14.1.1.С. 

најлонка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.2.1.(1) 
или 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

најмање в. мало 

најмити, најмйм 14.5.1.1.(4). 
најмодавац, -авца м, ВОК. најмодавче, инстр. 

најмодавцем (не -ом), мн. најмодавци, нај мода

ваца 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
најмодавчев и најмодавчев, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
најмопримац, -мца м, ВОК. најмопрймче, ин

стр. најмопримцем (не -ом), мн. најмопримци, 

најмопрймаца 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
најмопримчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
најрадије в. радо 

најрађе не него најрадије (в.) 

најстрожијй не него најстрожй (в. под 

строг) 

најурити, юiјурйм 14.5.1.1.(4). 
наюiдити, юiкадйм 14.5.1.1.(4). 
накађивати, накађујем, прип. сад. накађују-

hи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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наклоност 

наказност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накалемљивати, накалемљујем 14.5.1.1.(2). 
накана и накана, -е ж, ген. мн. -ана 

14.1.2.1.Ь. 

наканити (се), наканйм се 14.5.1.1.(4). 
накањивати се, накањујем се, прип. сад. на

кањујући 14.5.1.1.(2). 
накарада, -е Ж, ген. мн. накарада 14.1.2.1.Ь. 

HaкapiдaH и накарадан, -дна, -дно, одр. 

накараднй и накараднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

накарадно и накарадно, прип. 14.6. 
накарадност и накарадност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накачити, -йм 14.5.1.1.(4). 
накашљавати се, накашљавам се, 3. п. мн. 

накашљавају се, прип. сад. накашљавајући се 

14.5.1.1.(3). 
накашљати се, накашљем се 14.5.1.1.(2). 
наквасити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наквашавати, наквашавам,3. п. мн. наква

шавају, прип. сад. наквашавајући 14.5.1.1.(3). 
наквашеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накинђуреност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1; 14.1.2.2. 
накинђурити (се), накинђурйм се 

14.5.1.1.(4). 
накисело, прип. 12.1.; 14.6. 
накиселост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накисео и накисео, -села, -село, одр. 

накиселй и накиселй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

7.1.2.; 14.3. 
накиliено, прип. 3.2.2.а.; 14.6. 
накиliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
најзад и најзад, прип. 14.6. 
накјуче и накјучер, прип. 14.6. 
накјучерашњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
наклечати се, наклечйм се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
наклоност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



наклоњеност 

наклоњеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накнадив = накнадљив, -а, -о, одр. на

кнад(љ)ивй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
накнадивост = накнадљивост, -ости ж, ии-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накнадити, -йм 14.5.1.1.(4). 
накнадљив = накнадив (В.) 

накнадљивост = накнадивост (В.) 
накнађавати, HaKHaђiiвaM,3. л. ми. накна-

ђавају, прил. сад. накнађавајући 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
наковањ и наковањ, -вња М, иистр. -овњем 

(не -ом), ми. -овњи, -oBiiњa 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
наковати, накујём 14.5.1.1.(2). 
наковница и наковница, -ё ж, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

након, предл. 

на комад и на комад, прил. 12.1.1.; 14.6. 
Haкёico, прил. 12.1.; 14.6. 
накОстрёшеност ек. уп. ијек. накОстрије

шеност 

накострешити (се) ек. уп. ијек. на кост ри

јешити (се) 

накОстријешеност ијек. (ек. накОстрёше

ност), -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

накостријешити (се) ијек. (ек. накостреши

ти (се», накОстријешйм (се) (ек. накострёшйм 

(се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
накОструшеност, -ости Ж, иистр. -ости И 

ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
накосутра и накОсутра = наксутра, прил. 

14.6. 
накосутрашњii и накОсутрашњii = наксу

трашњй, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
накочоперити се, накочопёрйм се 

14.5.1.1.(4). 
на крај, (предлог + именица: Стигли смо на 

крај пута) 12.1.1. 
накрај, предл., (Не буди накрај срца. Станује 

накрај града.) 12.1.3. 
накрасти, накрадём 14.5.1.1.(1). 
накратко, прил. 12.1.3.; 14.6. 
накривити, юiкрйвйм 14.5.1.1.(4). 
накривљивати (се), накривљујём (се), прил. 

сад. накривљујући (се) 14.5.1.1.(2). 

налемати 

накрйво, прил. 12.1.3.; 14.6. 
накркаче, прил. 3.1.3.; 12.1.3.; 14.6. 
накркачити, -йм 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
накројити, накројйм 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
накрст, прил. 12.1.3.; 14.6. 
накрупно, прил. 12.1.3.; 14.6. 
накрцавати (се), накiщiiвам (се), 3. л. ми. 

накрцавају (се), прил. сад. накрцавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
накрцати, -ам, (напунити) 14.5.1.1.(3). 
наксиноli, прил. 12.1.3.; 14.6. 
наксутра = накосутра и накОсутра (В.) 
наксутрашњй = накосутрашњй и на кОсу-

трашњЙ(в.) 

накупац, -пца м, ВОК. накупче, иистр. -пцем 

(не -ом), ми. накупци, накупаца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

накупити, -йм 14.5.1.1.(4). 
накупљати (се), накупљам (се), 3. л. ми. 

накупљају (се), прил. сад. накупљајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
накучити се, накучйм се, (нагнути се, над

нети се) 14.5.1.1.(4). 
налагати, налажём, (напричати лажи) 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
налагати, налiiжём, (према наложити) 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
налагач, -ача м, вок. налагачу, иистр. нала

гачем (не -ом), ми. налагачи, налагача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

налагивати, нашiгујём, прил. сад. налагу-

јући 14.5.1.1.(2). 
налазак, -ласка м, ми. нЗласци, нЗлазака, на

ласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
налазач, -ача м, вок. налазачу, иистр. 

налазачем (не -ом), ми. налазачи, налазача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
налазити, -йм 14.5.1.1.(4). 
н8лактити се, -йм се и наЛliктити се, на-

лактйм се 14.5.1.1.(4). 
налевати (се) ек. уп. ијек. налијевати (се) 

налево ек. уп. ијек. налијево 

налегати (се) ек. уп. ијек. налијегати (се) 

налеliкё, прил., (на леђима) 3.3.2.а.; 3.2.2.Ь.; 

8.1.2.1.; 14.6. 
належати се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
наш!мати, нЗлёмам 14.5.1.1.(3). 
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наленчарити 

наленчарити се ек. уп. ијек. наљенчарити 

се 

налепак ек. уп. ијек. наљепак 

налепити ек. уп. ијек. налијепити 

налепљивати ек. уп. ијек. наљепљивати 

налепница и налепница ек. уп. ијек. наљеп-

ница и наљепница 

налепо ек. уп. ијек. налијепо 

налетати ек. уп. ијек. налијетати 

налетети ек. уп. ијек. налетјети 

налетјети ијек. (ек. налетети), -тйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

на лето и на лето ек. уп. ијек. на љето и на 

љето 

налеliи (се) и налеliи (се), належем (се) 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2) и налегнем (се), (насло
нити се) 14.5.1.1.(1). 

налеliи и налеliи, належем, (кокош) 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2). 
наливати (се), налйвам (се), 3. л. МН. налива

ју (се), прил. сад. наливајући (се) 2.1.5.5.; 2.2.5.; 
14.5.1.1.(3). 

наливперо, -а с, ген. МН. наливпёрii 12.1.3.; 
14.1.3. 

налијевати (се) ијек. (ек. налевати (се», на

лијевам (се) (ек. налевам (се», 3. л. МН. налијевају 
(се) (ек. налевају (се», прил. сад. налијевајући (се) 

(ек. налевајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
налијево ијек. (ек. налево), прил., (на леву 

страну) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
налијегати (се) ијек. (ек. налегати (се», на

лијежем (се) (ек. належем (се», 3. л. МН. нали
јежу (се) (ек. належу (се», прил. сад. налијежу

liи (се) (ек. належући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; l1.1.1.Ь.; 
14.5.1.1.(2). 

налијепити ијек. (ек. налепити), налијепйм 

(ек. налепйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
налијепо ијек. (ек. налепо), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
налијетати ијек. (ек. налетати), налијећём 

(ек. юiлећём), прил. сад. налијећући (ек. налећу

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
налик, прид. индкл. 

наликовати, -ку јем 14.5.1.1.(2). 
налнкост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
налити (се), на.лијем (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
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на мало 

наличан, -чна, -чно, одр. Ю1ЛИЧНЙ, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
наличити, -йм, (наликовати) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
наличје и налiiчје, -а с, ген. МН. -йчја 3.1.2.; 

14.1.3. 
налогодавац, -авца М, вок. налогодавче, ин

стр. налогодавцем (не -ом), МН. налогодавци, на

логодаваца 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
наложити, наложйм, (ложити) 11.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
наложити, наложйм, (наредити) 11.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
налокати се, налочем се l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
наљев, -а М, МН. юiљеви, наљева 2.1.2.; 

14.1.1.с. 

наљенчарити се ијек. (ек. наленчарити се), 

наљенчарим се (ек. наленчарйм се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

наљепак ијек. (ек. налепак), -пка М, МН. на

љепци, наљеПiiкii, наљепцима (ек. налепци, юi

лепакii, н8лепцима) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

наљепљивати ијек. (ек. налепљивати), на

љепљујем (ек. налепљујем), прил. сад. наљепљу

јући (ек. налепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
наљепница и наљепница ијек. (ек. налеп

ница и налепница), -е ж, ген. МН. -йца 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

на љето и на љето ијек. (ек. на лето и на ле-

то), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
наљубити се, наљубим се 14.5.1.1.(3). 
намагiрчити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
намагнетисати, -ишем 14.5.1.1.(2). 
намаз, -а М, мн. намази, намiiза, (оно што се 

маже) 14.1.1.с. 

намаз, -аза М, МН. намази, намаза, (мусли

манска молитва) 14.1.1.с. 

намазатн (се), намажем (се) 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
намliкати, намiiчем, прил. сад. намачући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
намакнути = намаliи и намаliи (В.) 

на мало, прил. изр., (трговати) и на мало, 

прил. (у малој количини) 12.1.1.; 14.6. 



наматати 

наматати (боље намотавати), наматам, 3. л. 
мн. наматају, прил. сад. наматајући 14.5.1.1.(3). 

намаliи и намаliи = намакнути, намакнём 

14.5.1.1.(1). 
намах, прил., (одједном) 14.6. 
намена ек. уп. ијек. намјена 

наменити ек. уп. ијек. намијенити 

наменски ек. уп. ијек. намјенски 

намењивати ек. уп. ијек. намјењивати 

намера и намера ек. уп. ијек. намјера и на-

мјера 

намеравати ек. уп. ијек. намјеравати 

намеран ек. уп. ијек. намјеран 

намерати ек. уп. ијек. намјерати 

намерачити (се), намерачйм (се) ек. И ијек. 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 

ца 

намерити ек. уп. ијек. намјерити 

намерицё ек. уп. ијек. намјерицё 

намеркати ек. уп. ијек. намјеркати 

намерник ек. уп. ијек. намјерник 

намерница ек. уп. ијек. намјерница 

намерно ек. уп. ијек. намјерно 

намерност ек. уп. ијек. намјерност 

намесити ек. уп. ијек. намијесити 

намесни ек. уп. ијек. намјесни 

намесник ек. уп. ијек. намјесник 

намесниковица ек. уп. ијек. намјесникови-

намесница ек. уп. ијек. намјесница 

намесничин ек. уп. ијек. намјесничин 

намеснички ек. уп. ијек. намјеснички 

намесништво ек. уп. ијек. намјесништво 

намести и намести, наметём, (метући згр-

нути; вејући нагомилати сметове) 14.5.1.1.(1). 
намести и намёсти, наметём, (направити 

мећу) 14.5.1.1.(1). 
наместити ек. уп. ијек. намјестити 

наместо и наместо ек. уп. ијек. намјесто и 

намјесто 

наметак, -тка м, МН. намеци, наметака, на

мецима, ек. и ијек. 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

наметати и наметати, намећём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
наметљивац, -йвца м, ВОК. наметљйвче, ин

стр. наметљйвцем (не -ом), МН. наметљйвци, на

метљиваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

намјенски 

наметљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а., 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наметник и наметник, -а м, ВОК. -нйче, МН. 

-нйци, -нйка, -ницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

наметнички и наметнички, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
наметништво и наметништво, -а с, МН. 

-штва, -штiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
наметнути и наметнути, наметнём 

14.5.1.1.(2). 
намештај ек. уп. ијек. намјештiј 

намештаљка и намештiљка ек. уп. ијек. на

мјештаљка и намјештiљка 

намештање ек. уп. ијек. намјештiње 

намештати (се) и намештати (се) ек. уп. ијек. 

намјештати (се) и намјештати (се) 

намештен ек. уп. ијек. намјештен 

намештеност ек. уп. ијек. намјештеност 

намигивати, намигујём, ПРИЛ. сад. намигу-

јуhи 14.5.1.1.(2). 
намигнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
намијенити ијек. (ек. наменити), намијенйм 

(ек. намёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
намијењати се ијек. (ек. намењати се), юi

мијењам се (ек. намёњам се), 3. Л. МН. намијењају 
се (ек. намењају се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

намијесити ијек. (ек. намесити), намијесйм 

(ек. намёсйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
намиривати (се), намирујём (се), ПРИЛ. сад. 

намирујући (се) 14.5.1.1.(2). 
намирисавати (се), намирисавам (се), 3. 

Л. МН. намирисавају, ПРИЛ. сад. намирисавајуhи 

14.5.1.1.(3). 
намирисати, намиришём 14.5.1.1.(2). 
намирити, намйрйм 14.5.1.1.(4). 
намирница и намирница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

намисао, -йсли Ж, инсТр. намйсли и намй

шљу, лок. намисли и намйсли, ген. МН. намислй 

и намйслй 7.1.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2.а. 
намишљати, намйшљам, 3. Л. МН. намишља

ју, ПРИЛ. сад. намишљајуhи 14.5.1.1.(3). 
намјена ијек. (ек. намена), -ё ж, ген. МН. на

мШёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
намјенски ијек. (ек. наменски ), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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намјењивати 

намјењивати ијек. (ек. намењивати), на

мШењујем, прил. сад. намU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

намјера и намјера ијек. (ек. намера и наме

ра), -е ж, ген. мн. -ера 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
намјер8вати ијек. (ек. намер8вати), намШе

равам, 3. л. мн. HaMU)epaBajy, прил. сад. HaMU)e
равајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

намјеран ијек. (ек. намеран), -рна, -рно, одр. 

намU)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

намјератн ијек. (ек. намерати), намШерам, 

3. л. мн. намШерају, прил. сад. намU)ерајући 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
намјерити ијек. (ек. намерити), -йм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
намјерице ијек. (ек. намерице), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
намјеркати ијек. (ек. намеркати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
намјернйк ијек. (ек. намернйк), -а м, вок. -нй

че, мн. намU)ернйци, намU)ернйка, намШер

нйцима 2.1.2.; 2.2.2.; ll.1.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

намјерница ијек. (ек. намерница), -е ж, вок. 

-е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
намјерно ијек. (ек. намерно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
намјерност ијек. (ек. намерност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

намјеснй ијек. (ек. намеснй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
намјеснйк ијек. (ек. намјеснйк), -а м, вок. 

-нйче, мн. намU)еснйци, намU)еснйка, намШе

снйцима 2.1.2.; 2.2.2.; ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

намјеснйковица ијек. (ек. намеснйко

вица), -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.l.2.l.a.b. 

намјесница ијек. (ек. намесница), -е ж, вок. 

-е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.l.a.b. 
намјесничин ијек. (ек. намјесничин), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
намјеснйчкй ијек. (ек. намеснйчкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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намочити 

намјеснйштво ијек. (ек. намеснйштво), -а 

с, мн. намU)еснйштва, намU)еснйштава 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 

намјестити ијек. (ек. наместити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1(4). 

намјесто и намјесто ијек. (ек. наместо и на

место), предл. 2.1.2.; 2.2.2. 
намјештiј ијек. (ек. намештiј), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. намU)ештаји, намU)ештаја 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
намјештаљка и намјештiљка (ек. наме

штаљка и намештiљка), -е ж, дат. -ци, ген. мн. 

-кй 2.1.2.; 2.2.2.; ll.l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
намјештiње ијек. (ек. намештање), -а с, ген. 

мн. намU)ештiiња 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
намјештати (се) ијек. (ек. намештати (се», 

намU)ештам (се), 3. л. мн. намU)ештају (се), прил. 
сад. намU)ештајући (се) и намјештати (се) ијек. 

(ек. намештатн (се», -ам (се), (ПМС: т. 68.а.l. 

"I/амјешшашu (l/амuјешШаШu) ... варијанте са 
ије можемо признавати као ауторску слобо

ду ... ") 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
намјештен ијек. (ек. намештен), -а, -о, одр. 

намU)ештенй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

намјештеност ијек. (ек. намештеност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

намладо, прил. 12.1.3.; 14.6. 
намлети ек. уп. ијек. намљети 

намљети ијек. (ек. намлети), намељем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

намнож8вати (се), намножавам (се), 3. л. мн. 
намножавају (се), прил. сад. намножавајући (се) 

1l.1.2.c.; 14.5.1.1.(3). 
намноженост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; ll.l.2.b.; 14.1.2.2. 
намножити (се), намножйм (се) ll.1.2.a.; 

14.5.1.1.(4). 
намот8вати (боље него нам8тати), намо

тавам, 3. л. мн. намотавају, прил. сад. намотава-
јући 14.5.1.1.(3). 

намотАј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. намо

таји, намотаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
намотак и намотак, -тка м, мн. -оци, -така, 

-оцима 6.2.1.; 1O.I.2.1.а; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
намочити, намочйм 14.5.1.1.(4). 



намргодити (се) 

намргодити (се), -им (се) и намргодити 

(се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
намргођен и намргођен, -а, -о, одр. шiмрго

ђени и намргођени, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
намргођеност и намргођеност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.1.; 
14.1.2.2. 

н&мртво, прип. 12.1.3.; 14.6. 
намрчити (се), -им (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
намрштен, -а, -о, одр. шiмрштени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
намрштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
намрштити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
намliбр, намћ6ра М, вок. намћбру и намћбре, 

инстр. намћ6ром, мн. намћ6ри, намћ6ра и нам-

110p, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. намћори, 
намћора и HaMl1op, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, 
мн. шiмћори, шiмћбра 14.1.1.а. 

Haмl10pacT и HaMl1opacT, -а, -о, одр. 

шiмћорасти и намћорасти, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
намl1Oрлук, -а м, мн. намћОрлуци, намћОр

лука, намћОрлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
намусти, намузём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
намученост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
намучити (се), -им (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
нанашати р. = нанОсити об. (в.) 
на Hecpel1y, прип. изр. 
нанети ек. уп. ијек. нанијети 

наниже и наниже и наниже и наниже, прип. 

12.1.3.; 14.6. 
нанијети ијек. (ек. нанети), нанесём и нане

сём,прид.трп.нанесен,нанесена,нанесено(не 

нанешен, нанешена, нанешено) или нанијет (ек. 

нанёт) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
нанitшанити, -им 14.5.1.1.(4). 
наново, прип. 12.1.3.; 14.6. 
на ноге и на ноге, прип. 12.1.1.; 14.6. 
нанОСи ти, наносим, прип. сад. наносёћи 

(према нанети) 14.5.1.1.(4) = р. нанашати, на

нашам, 3. П. мн. нанашају, прип. сад. нанашајући 
14.5.1.1.(3). 

наниже, прип. 14.6. 

наочаре 

нанОси ти (се), наносим (се), (провести дуго 

времена у ношењу нечега) 14.5.1.1.(4). 
Haнol1, прип. 12.1.3.; 14.6. 
на њ = на њега и на њега (в.) 
на њега и на њега = на њ 12.1.1. 
нањијати се не него нањихати се 

нањихати се (не нањијати се), нањихам се 

14.5.1.1.(3). 
нањушити, -им и нањушити, нањушим 

11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
нањушкати, -ам 14.5.1.1.(3) 
наобдан, прип. 12.1.; 14.6. 
нJioблака, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

наоблачавати се, наоблачава се, 3. П. мн. на
облачавају се, прип. сад. наоблачавајући се 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3) = наоблачивати се, наоблачујё се, 

прип. сад. наоблачујући се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
наоблаченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наоблачивати се = наоблачавати се (в.) 
наоблачити се, наоблачи се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
наовамо, прип. 12.1.3.; 14.6. 
наодмет, прип. 12.1.3.; 14.6. 
на око, (предлог + именица: јаја на око) 

12.1.1. 
наоко и наоко, прип., (наизглед) 12.1.1.; 

14.6. 
наоколо, предп. И прип. 12.1.3.; 14.6. 
наокретати се, наокрећём се и наокретати 

се, наокрёћём се 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
НJioкруг, прип. 12.1.3.; 14.6. 
на оку и на оку и наоко, прип. 12.1.1.; 14.6. 
наопако, прип. 12.1.; 14.6. 
наопачке, прип. 3.1.2.; 14.6. 
наоружавати (се), наоружавам (се), 3. п. мн. 

наоружавају (се), прип. сад. наоружавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
наоружаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наоружање, -а с, ген. мн. наоружања 14.1.3. 
наорУжати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
наОсоб, прип. 12.1.3.; 14.6. 
наочiiре, наочарii, наочiiрима ж мн. 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. = наочари, наочара, наочарима м И 

ж мн. 3.1.2.; 14.1.1.С. и 14.1.2.1.Ь. 
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нiioчари 

наочари = наочаре (В.) 
наочарка, -е Ж, дат. -ки (на -ци), ген. -кй 3.1.2.; 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
наочи, прнп. 3.1.2.; 12.1.; 14.6. 
наочиглед и наочиглед, прнп. 3.1.2.; 12.1.3.; 

14.6. 
наочит и нioчит, -а, -о, одр. Юl0ЧИТЙ И 

наочитй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
наочитiiст и наочитiiст, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наоштренiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наоштрити (се), юiоштрйм (се) 14.5.1.1.(4). 
напабйрчити и напабйрчити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
напад и напад, -а М, мн. -ади, -ада 14.1.1.с. 

нападач, -ача М, вок. нападачу, инстр. 

нападачем (не -ом), мн. нападачи, нападача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нападачица, -е Ж, вок. -е, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

нападачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

нападност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нападнути (не напанути) = напасти, юi

паднем 14.5.1.1.(1). 
напајати (се), напајам (се), 3. п. мн. напајају 

(се), прип. сад. напајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
напакост, прип., (ПМС: "и на пакост; То нам 

ради на пакост") 14.6. 
напакОстити и напакостити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
напалетковати ек. уп. ијек. напаљеткова-

ти 

напалити (се), напiiлйм (се) 14.5.1.1.(4). 
напалм-бiiмба, юlпалм-бомбе Ж, ген. мн. на

палм-бомбй 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

напаљетковати ијек. (ек. напалетковати), 

напаљеткујем (ек. напалеткујём) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

напаљивати, напаљујем, прип. сад. напаљу

јући 14.5.1.1.(2). 
на памет и на памет, (предлог + именица: у 

изр., пасти на памет, сетити се) 12.1.1. 
напамет, прип., (у изр.: учити напамет), 

(Клајн 2009: "найамеш у значењу наuзусii1 (на-
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напешачити се 

учuii1u найамеш); али йасши, йаваши на йамеш 

(некоме)") 12.1.3.; 14.6. 
напанути не него нападнути (В.) 

напарфемисати (се), -ишём 14.5.1.1.(2). 
напарче, прип., (ПМС: "на йарче (као на 1<0-

мав. боље него П: найарче) 

12.1.3.; 14.6. 
напаснiк и напаснiк, -а М, вок. -нйче, мн. 

-нйци, -нйка, -ницима lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

напасница и напасница, -ё Ж, вок. -е, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

напасницин и напасницин не него напа

сничин и напасничин (В.) 

напасничин и напасничин (не напасни

цин и напасницин), -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

напаснiчкi и напаснiчкi, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
напаст, -и Ж, инстр. -сти И -шћу, ген. мн. юi

пастй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напастан и напастан, -сна, -сно, одр. 

напаснй и напаснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
10.2.; 4.2.а.; 14.3. 

напаствовати, -ствујем 14.5.1.1.(2). 
напасти (се) и напасти (се) и напасти (се), 

напасем (се), (нахранити стоку пустившије на 

пашу) 14.5.1.1.(1). 
напасти = нападнути (В.) 

напатити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
напаliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напев ек. уп. ијек. напјев 

напевати се ек. уп. ијек. напјевати се 

напевка и напевка ек. уп. ијек. напијевка 

и напијевка 

напеглати се и напеглати се, напеглам се 

14.5.1.1.(3). 
наперити и наперити, наперйм 14.5.1.1.(4). 
напетост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напеliи и напеliи, напечем 3.2.3.; 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
напечатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
напешачити се ек. уп. ијек. напјешачити 

се 



напијати (се) 

напијати (се), Юlпйјам (се), 3. n. мн. напијају 

(се), прип. сад. напијајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
напијiiч, -ача м, вок. напијачу, инстр. напија

чем (не -ом), мн. напијачи, напијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

напијевка и напнјевка ијек. (ек. напёвка и 

напёвка), -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -вака и -вкй 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

напињати (се), -њем (се) 14.5.1.1.(2). 
напищiвати, напипiiвам, 3. n. мн. напишiва

ју, прип. сад. напипавајући 14.5.1.1.(3). 
напипати, -ам 14.5.1.1.(3). 
напиривати, напирујем, прип. сад. напиру

јући 14.5.1.1.(2). 
напирити, Ю1ПЙРЙМ 14.5.1.1.(4). 
напирлитiiност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
написмено, прип. 12.1.3.; 14.6. 
напитак, -тка м, мн. напици, напйтака, на

пицима и напитак, -тка м, мн. налици, напи

така, налицима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
напити (се), нiiпијем (се), импер. напйј (се), 

напйјмо (се), напйјте (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
напйтост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напјев ијек. (ек. напев), -а м, мн. напU)еви, 

напU)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
напјевати се ијек. (ек. напевати се), -ам се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
напјешачити се ијек. (ек. напешачи

ти се), напU)ешачйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

наплавак, -авка м, мн. щiплавци, наплавiiка, 

наплавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
нiшлавити, -йм 14.5.1.1.(4). 
наплављitвати, наплављујем, прип. сад. на

плављујући 14.5.1.1.(2). 
наплакати се, наллачем се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
наплата и наплата, -е ж, ген. мн. -ата 

14.1.2.1.Ь. 

наплатак, -тка м, мн. наплаци, наплатака, 

наплацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
наплатив, -а, -о, одр. наплативй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
наплативост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наплатити, наплатйм 14.5.1.1.(4). 

напољу 

наплатнй и нiплатнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
наплаliати се, наплiiћам се, 3. n. мн. напла

ћају се 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
наплаliивати, наплаћујём, прип. сад. напла

ћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
наплаliивiiч, -ача м, вок. наплаћивачу, ин

стр. наплаћивачем (не -ом), мн. наплаћивачи, 

наплаћивача 3.1.3.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а.Ь. 
наплашити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
напщ!вити ек. уп. ијек. наплијевити 

наплести и наплести, наплетём 

14.5.1.1.(1). 
наплијевити ијек. (ек. наплевити), наллије-

вйм (ек. наплёвйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
наплйтко, прип. 12.1.3.; 14.6. 
напљачкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
напојити (се), напојйм (се), импер. напој (се), 

напојмо (се), напојте (се) 14.5.1.1.(4). 
напојнй и напојнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
напојница и напојница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

напокон и напокон, прип. 12.1.; 14.6. 
на поглёд, изр., (предлог + именица) 12.1.1.; 

14.6. 
на поклон, изр., (предлог + именица) 12.1.1.; 

14.6. 
напола, прип., (на половину) 12.1.3.; 14.6. 
Наполеон Бонапiрте, Наполеона Бонапар

теа м и Наполеон Бонапiiрта, Наполеона Бо

напартё м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Наполеон Трёliй, Наполеона Трёћёг(а) м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
наполеон, -она м, МН. наполеони, наполе6на 

= наполеондор, -бра м, инстр. -6ром, МН. наполе

онд6ри, наполеонд6ра, (дукат) 14.1.1.Ь.С. 

наполеондор = наполеон (в.) 
наполе6новскй = наполеонскй (в.) 

наполеонскй = наполе6новскй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
наполilтiiнка, -ё ж, дат. -ци И -к и, ген. МН. -кй 

11.2.1.(1) или 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
напоље, прип., (уз глаголе кретања и опажа

ња) 12.1.3.; 14.6. 
напољу, прип., (уз глаголе мировања или 

ограниченог кретања) 12.1.3.; 14.6. 

645 



напоменутн 

напоменути, напоменем 14.5.1.1.(1). 
напомињати, нап6мињем, прип. сад. напо

мињући 14.5.1.1.(2). 
напопреко ек. уп. ијек. напопријеко 

напопријеко ијек. (ек. напопреко), прип. 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
напоред, прип. 12.1.3.; 14.6. 
напоредан, -дна, -дно, одр. напоредни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
напоредност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напоредо и напоредо, прип. 12.1.; 14.6. 
напорност, -ости Ж, инстр. -ости И ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напОследак ек. уп. ијек. напОсљедак 

напослен, прип. 12.1.; 14.6. 
напослетку ек. уп. ијек. напосљетку 

напОсљедак ијек. (ек. напОСледак), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
напосљетку ијек. (ек. напослетку), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
напочек, прип., (ПМС: "на йочек (као на йри

чек, у йрuчек, на вересију, боље него П: найо

чек)") 12.1.3.; 14.6. 
направа и направа, -е ж, ген. мн. -ава 

14.1.2.1.Ь. 

направац, прип., (ПМС: "на йравац (П: на

йравац): Иду мимо путева, онако на правац.") 

12.1.3.; 14.6. 
напрiЗно, прип. 12.1.3.; 14.6. 
напрасан и напрасан, -сна, -сно, одр. на

прасни и напрасни, -3, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

напрасит и напрасит, -а, -о, одр. напрасити 

и напрасити, -3, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
напраситост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напрасност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напрати (се), наперем (се) и наперем (се) 

14.5.1.1.(1). 
напрво, прип. 12.1.3.; 14.6. 
напрегнути (се), напрёГНём (се) 

14.5.1.1.(1 ). 
напрегнутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напред ек. уп. ијек. напријед 
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напрснути 

напредак, -тка м, мн. напреци, напредака, 

напрецима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
напредан, -дна, -дно, одр. напредни, -3, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
напредност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напредовати, -ду јем, прип. сад. напредују

ћи 14.5.1.1.(2). 
напрекид, прип., (ПМС: "на upeKug (П: на

upeKug), на upeKuge: Радио је на прекид(е).") 
12.1.; 14.6. 

напреклоп, прип., (ПМС: "на йреколой (П: 

найреклой), на йреклайање: сукња на пре

клоп") 12.1.; 14.6. 
напрема, предп. 12.1. 
напрескок, прип., (ПМС: "на йрескок (П: на

йрескок)") 12.1.; 14.6. 
напретек, прип., (ПМС: "на йрешек (П: на

йрешек)") 12.1.; 14.6. 
напречац, прип., (ПМС: "на йречац (П: на

Йречац)")3.1.2.; 12.1.; 14.6. 
напријед ијек. (ек. напред), прип. 2.1.4.1.; 

2.2.1.; 14.6. 
на прилику, прип. 12.1.1.; 14.6. 
на пролеliе ек. уп. ијек. на прољеliе 

на прољеliе ијек. (ек. на пролеliе), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

на пример ек. уп. ијек. на примјер 

на примјер ијек. (ек. на пример), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

наприповедати ек. уп. ијек. наприпо

виједати 

наприповиједати ијек. (ек. наприповедати), 

наприповиједам (ек. наприповедам), 3. п. мн. на
приповиједа ју (ек. наприповедају) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

напричати (се), напричам (се), З. п. мн. на

причају (се) 14.5.1.1.(3). 
на прсте и на прсте и напрсте, прип. 12.1.1.; 

14.6. 
напросјачити, наПРОсјачим 

14.5.1.1.(4). 
напросто, прип. 12.1.; 14.6. 
напротив, прип. 12.1.; 14.6. 

3.1.2.; 

напрскати, напрскзм, 3. п. мн. напРСкщу 
14.5.1.1.(3). 

напрснути, -нем 14.5.1.1.(1). 



напрснуliе 

напрснуliе, -а с, ген. мн. напрснућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
напрстак, -ска м, мн. юiпрсци, юiпрстiiка, 

юiпрсцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 10.1.2.1., 14.1.1.с. 
нiпрсте, ПРИЛ., (ПМС: "на ЙреШе ... броја

ти, рачунати, знати (као) на прсте, у прсте") 

12.1.; 14.6. 
напртити, -йм 14.5.1.1.(4). 
напjrrљача и напртљача, -е Ж, ген. мн. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
напуклост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напукнути = напуliи (В.) 

напукнyrост, -ости Ж, инстр. -ости -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Напуљ, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

Напуљац, -уљца м, инстр. -уљцем (не -ом), 

мн. Н!iпуљци, Напуљаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

Напуљка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
напустити и напустити, напустйм 

14.5.1.1.(4). 
напутовати се, напутујем се 14.5.1.1.(2). 
напуliеност, -ости Ж, инстр. ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напуliи 

14.5.1.1.(1 ). 
напукнути, напукнем 

напуliивати (се), напућујем (се), ПРИЛ. сад. 

напућујући (се) 14.5.1.1.(2). 
напуliити (се), напућйм (се) 14.5.1.1.(4). 
напученост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
напучивати се, напучујем се, ПРИЛ. сад. на

пучујући се 14.5.1.1.(2). 
напучити се, напучйм се и напучити се, 

-йм се 14.5.1.1.(4). 
напуштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нар, нара м, лок. нару, мн. нарови, нарова и 

нарови, нарова, бот. 14.1.1.с. 

нарав, -и Ж, инстр. -и И -љу 14.1.2.2.а. 

наравнавати (се), HapaBHiiвaM (се), 3. л. мн. 
наравнавају (се), ПРИЛ. сад. наравнавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
наравно, рчц. 

нарезивати 

нарадити се, нарiiдйм се 14.5.1.1.(4). 
нарадовати се, -ду јем се 14.5.1.1.(2). 
нарађати (се), нарађам (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
нарамак, -амка м, мн. нарамци, нарамака, 

нарамцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
нараменица и нараменица, -е Ж, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

нарамчиli и нарамчиli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. -чићи, -чйћа, (према нарамак) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

наранџа, -е Ж, ген. мн. юiранџа, наранаџа и 

юiранџй, бот. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

наранџаст, -а, -о, одр. юiранџастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
наранџин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нараслица и нараслица, -е Ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

нарастати, нарастам, 3. л. мн. нарастају, 

ПрИЛ. сад. нарастајући 14.5.1.1.(3). 
нарасти и нарасти, нарастем 14.5.1.1.(1). 
наративност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наратор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, мн. на

ратори, наратора 14.1.1.а. 

нарација и нарација, -е Ж, дат. -иј и, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нараштај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. нара

штаји, нараштаја 14.1.1.Ь.с. 

нареднйк, -а м, ВОК. нареднйче, мн. наред

нйци, нареднйка, нареднйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
нареднйковица, -е Ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

нареднйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

наређати (се), наређам (се), 3. л. мн. наређају 
(се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 

наређеље, -а с, ген. мн. наређеља 3.3.2.а.; 

14.1.3.а.Ь. 

наређивати, наређујем, ПРИЛ. сад. наређују

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
нарезак и нарезак, -ска м, мн. -есци, -езака, 

-есцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
нарезати, нарежем 11.1.2.е.; 14.5.1.1.(2). 
нарезивати, нарезујем, ПРИЛ. сад. нарезују

ћи 14.5.1.1.(2). 
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наретко 

наретко ек. уп. ијек. наријетко 

нареliи и нареliи, юiречём и наречём 3.1.2.; 
14.5.1.1.(2) и нарекнём 14.5.1.1.(1). 

нарецкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
наречје ек. уп. ијек. нарјечје 

нipијетко ијек. (ек. нјрётко), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

нарикач, -ача М, вок. нарикачу, иистр. 

нариюiчем (не -ом), МИ. нариюiчи, нариюiча 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нарикача, -ё ж, ген. мн. нарикача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

наринтатн се и наринтати се, -ам се 

14.5.1.1.(3). 
нарицаљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
нарiщати, наричём, прип. сад. наричући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
нарјечје ијек. (ек. наречје), -а, иистр. -ем (не 

-ом), ген. МИ. нарU)ёчја 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
наркодiшер, -а М, вок. -у, инстр. -ом, МИ. нар

кодйлери, наркодилёра 9.1.1.; 14.1.1.а. 
наркоза, -ё ж, ген. мн. нарк6за 14.1.2.1.Ь. 

наркоман, -а М, вок. -е, МИ. наркомани, нар

комана и наркоман, -ана М, вок. наркомане, МИ. 

наркомани, наркомана 14.1.1.а.с. 

наркоманија, -ё ж, дат. инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

наркоман ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

наркоманскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
наркомафија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
наркотерапнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
наркотизовати (се), -зујём (се) 14.5.1.1.(2) (и 

наркотизйрати (се), наркотизирам (се), 3. п. мн. 
наркотизирају (се), прнп. сад. наркотизирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
наркотик, -а м, МИ. наркотици, наркотика, 

наркотицима, мед. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
наркОтичан, -чна, -чно, одр. наркОтични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
наркотички, прип. 3.1.2.; 14.6. 
наркотичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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наручноц 

нармбати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
нарогушеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Народна скупштина СРбије 1.2.1.1.Ь. 
Народно позорiiште у Бањалуци, али ба

њалучко Народно позориште 1.2.1.1.т. 

Народноослободилачка борба 1.2.1.1.j. 
НародноослобilдилаЧКii (Народноослобо

дилачкii) рат 1.2.1.1ј.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
народноослободилаЧКii и народноослобо

дилачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
народност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
народњак, -а м, вок. народњаче, ми. народња

ци, Hapoдњiiкa, народњiiцима и народњак, -ака 

м, вок. народњаче, мн. народњаци, народњака, 

народњацима ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
народњачкii и народњачкii, -а, -о, ген. ми. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
народњаштво и народњаштво, -а С, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
народскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нарочан, -чна, -чно, одр. нарочни, -а, -о, геи. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нарочит, -а, -о, ОДР. нарочити, -а, -о, ген. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
нарочитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нарукавље и нарукавље, -а с, ген. мн. -авља 

14.1.3. 
наруквица и наруквица, -ё ж, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

на руку и на руку, (предлог + именица: ста
вити на руку) 12.1.1. 

наруку, прип., (бити наруку, на дохват руке; 

ићи неком наруку, удовољити неком), (ПМС: 

"на руку, на неруку, с руке, с неруке .. . ") 12.1.; 
14.6. 

наручатн се, наручам се, 3. п. мн. наручају 
се 14.5.1.1.(3). 

наручйвати, наручујём, прип. сад. наручу

јући 14.5.1.1.(2). 
наручилац (не наручиоц), -иоца М, вок. на

ручиоче, иистр. наручиоцем (не -ом), ми. нару

чиоци, наручилаца, наручиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
ll.l.l.а.(I); 14.1.1.Ь.с. 

наручиоц не него наручнлац (В.) 



наручити 

наручити, юiручим 14.5.1.1.(4). 
наручје и наручје, -а с, ген. мн. -учја 3.1.2.; 

14.1.3. 
наруuба, -ё ж, ген. мн. юiруuби, (ПМС: "на

руџба, ген. мн. наруџаба (поред наруџба) и на

руџбu") 8.1.2.2.; 14.1.2.1.Ь.С. 
наруш8вати, нарушавам, 3. n. мн. нарушава

ју, прип. сад. нарушавајући 14.5.1.1.(3). 
нарушивач, -ача м, ВОК. нарушивачу, ин

стр. нарушивачем (не -ом), мн. нарушивачи, 

нарушивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нарушилац (не нарушиоц), -иоца м, ВОК. на

рушиоче, инстр. нарушиоцем (не -ом), мн. на

рушиоци, нарушилiiца, нарушиоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь.С. 

нарушиоц не него нарушилац (В.) 

нарушити, -им 14.5.1.1.(4). 
нарцitзам не него нарцисitзам (В.) 

Нарцис, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
нарцис, -а м, ак. юiрцис, (биљка) 14.1.1.С. 

нарцисизам (не нарцизам), -зма м 6.1.3.; 
14.1.1. 

нipЦИСОЙдан, -дна, -дно, одр. нарцисоидни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нарцисоидност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
насамо, прип. 12.1.3.; 14.6. 
насанкати (се) и насањкати (се), -ам (се) 

14.5.1.1.(3). 
насвагда, прип. 12.1.3.; 14.6. 
насвађати се, -ам се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
насветовати (се) ек. уп. ијек. насвјетовати 

(се) 

насвјетовати (се) ијек. (ек. насветовати (се», 

-ту јем (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
на се, (на себе) 12.3.1. 
наседати и наседати ек. уп. ијек. насједати 

и насједати 

наседети се ек. уп. ијек. насједети се 

наседнути = насести (В.) 
насеј8вати ек. уп. ијек. насиј8вати 

насејати ек. уп. ијек. насијати 

насејача ек. уп. ијек. насијача 

насекирати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
населити (се), юicелим (се) 14.5.1.1.(4). 

насилност 

насељ8вати (се), насељавам (се), 3. n. мн. 

насељавају (се), прип. сад. насељавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
насёље и насеље, -а с, геи. мн. -еља 14.1.3. 
насељенйк, -Н ка м, вок. насељениче, мн. 

насељеннци, насељеннка, насељеннцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
насељенйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
насељеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
насељивати (се), насељу јем (се), прип. сад. 

насељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
насеоба, -е ж, ген. мн. насебба 7.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

насеобина и насеобина, -е ж, ген. мн. -ина 

7.1.; 14.1.2.1.Ь. 
насести ек. уп. ијек. насјести 

насеliи ек. уп. ијек. насјеliи 

насецати ек. уп. ијек. насијецати 

насецати ек. уп. ијек. насјецати 

насигурно, прип. 12.1.; 14.6. 
насијавати ијек. (ек. насеј8вати), насйјавам 

(ек. насејавам), 3. n. мн. насијавају (ек. насеја

вају), прип. сад. насијавајући (ек. насејавајући) 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
насијати ијек. (ек. насејати), насијём (ек. на

сејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
насијача ијек. (ек. насејача), -ё ж, ген. мн. на

сйјача (ек. насејача) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
насијецати ијек. (ек. насецати), юicијецам 

(ек. насецам), 3. n. мн. насијецају (ек. насецају), 

прип. сад. насијецајући (ек. насецајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

насилнйк, -а м, вок. насилнйче, мн. насил

ници, насилника, насилницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
насилнички и насилнички, прип. 3.1.3.; 

14.6. 
Нliсилнйчкй и насилнйчкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
насИЛНЙlUтво, -а с, мн. насилништва, насил

ништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
насилно, прип. 14.6. 
насилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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насйлу 

на сйлу и на силу, (предлог + именица: упо
требити силу) 12.1.1. 

насилу, прил. (урадити нешто преко воље, 

назор; насилу појести) 12.1.; 14.6. 
насЙЈЬе и насиље, -а с, ген. мн. -йља 14.1.3. 
насипати, юicипам, прил. сад. насипајући 

14.5.1.1.(3) и насипљем, прил. сад. насипљући 
14.5.1.1.(2). 

наситити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
наситио, прнл. 12.1.3.; 14.6. 
Насиха, -е ж, дат. -хи 11.3.2.с.; 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1.а. 

насједати ијек. (ек. наседати), насШедам, 

3. Л. мн. насШедају, прнл. сад. насU)едајући 

и насједати (ек. наседати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

насјiщити се = насједјети се (в.) 
насједјети се = насједити се ијек. (ек. на

седети се), -дйм се 2.1.5.6.2., 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

насједнути = насјести (в.) 
насјести = насједнути ијек. (ек. насести = 

наседнути), насШеднем и насШедем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

насјеliи нјек. (ек. насеliи), насијечем (ек. на

сечем), нмпер. насијеци (ек. насеци) 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2). 

насјецати ијек. (ек. насецати), нас(ј)ецам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
насјецкати нјек. (ек. насецкати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
наскакати се, наскачем се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
наскакивати, наскакујем, прнл. сад. наска-

кујући 14.5.1.1.(2). 
насКОРО, прил. 12.1.3.; 14.6. 
наскочити, наскочйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
насКРОЗ, прнл. 12.1.3.; 14.6. 
нiiслага, -е ж, дат. -зи, ген. мн. -ага 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

наслiгiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наслада и нiiслада, -е ж, ген. мн. -ада 

14.1.2.1.Ь. 

наслЦдити (се), наслiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
насладнii и нiicладни, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
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наслоњiч 

наслађавати (се), наслађавам (се), 3. Л. мн. 
наслађавају (се), прил. сад. наслађавајући (се) 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3) = наслађивати (се), насла

ђујем (се), прил. сад. наслађујући (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
иаслађивати (се) = наслађавати (се) (в.) 
наслањати (се) (не наслоњати (се», насла-

њам (се) 14.5.1.1.(3). 
наслањiч = наслоњiч (в.) 
наслатко, прил. 14.6. 
наследан и наследан ек. уп. ијек. насљедан 

и насљедан 

иаследити ек. уп. ијек. наслиједити 

наследнiiк и наследнiiк ек. уп. ијек. иасљед

ннк и насљедннк 

наследница и наследница ек. уп. ијек. на

сљедница и насљедница 

наследничин и наследничин ек. уп. ијек. на

сљедничин и насљедничин 

наследнiiчкii и наследнiiчкii ек. уп. ијек. на

сљеднiiчкii и насљеднiiчкii 

наследност и наследност ек. уп. ијек. на

сљедност и насљедност 

наследовати ек. уп. ијек. насљедовати 

наследство и наследство ек. уп. ијек. на

сљедство и насљедство 

иаслёђе и наслеђе ек. уп. ијек. иасљёђе и на-

сљеђе 

наслеђивати ек. уп. ијек. насљеђивати 

наслёпо ек. уп. ијек. наслијепо 

иаслиједити ијек. (ек. наследити), наслије-

дйм (ек. наследйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
наслијепо ијек. (ек. наслёпо), ПРИЛ., (без про

вере) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
насловити, -йм 14.5.1.1.(4). 
насловљавати, насловљавам, 3. Л. МН. насло

вљавају, ПРИЛ. сад. насловљавајући 14.5.1.1.(3). 
насловнiiк, -а м, ВОК. насловнйче, МН. наслов

нйци, юiсловнйка, насловнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
наслоиити (се), наслонйм (се) 14.5.1.1.(4). 
иаслоњати (се) не него иаслањати (се) (в.) 

наСЛОЊiч, -ача м, инстр. наслоњачем (не 

-ом), МН. наслоњачи, наслоњача = наслањiч, 

-ача м, инстр. наслоњачем (не -ом), МН. наслања-

чи, наслањача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. = наслоњача,-е 

ж, ген. МН. наслоњача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 



наслоњача 

наслоњача = наслоњiiч (в.) 
наслутити, наслутим 14.5.1.1.(4). 
наслуliивати, наслућујём, прип. сад. наслу-

ћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
насљедан и насљедан ијек. (ек. наследан и 

наследан), -дна, -дно, одр. юicљедни и насљед

ни (ек. наследни и наследни), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 14.3. 
насљеднйк и насљеднйк ијек. (ек. наслед

нйк и наследнйк), -а М, вок. -ниче, мн. -ници, 

-ника, -нИцима2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

насљедница и насљедница ијек. (ек. наслед

ница и наследница), -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
насљедничин и насљедничин ијек. (ек. на

следничин и наследничин), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
насљеднйчкй и насљеднйчкй ијек. (ек. на

следнйчкй и наследнйчкй), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
насљедност и насљедност ијек. (ек. на

следност и наследност), -ости ж, инетр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
насљедовати ијек. (ек. наследовати), -ујём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
насљедство и насљедство ијек. (ек. наслед

ство и наследство), -а с, мн. -ства, -става 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 

насљёђе и насљеђе ијек. (ек. наслёђе и на

слеђе), -а с, ген. мн. -ёђа 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 
14.1.3. 

насљеђивати ијек. (ек. наслеђивати), на

сљеђујём, прип. сад. насљеђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

насмејliвати ек. уп. ијек. насмијliвати 

насмејАн ек. уп. ијек. нJicмијiiн 

насмејАно ек. уп. ијек. нJicмијiiно 

насмејати (се) ек. уп. ијек. насмијати (се) 

насмехивати се ек. уп. ијек. насмјехивати 

насмехнути се ек. уп. ијек. насмјехнути се 

насмёшено ек. уп. ијек. насмјёшено 

насмешити се ек. уп. ијек. насмијешити се 

насмијавати ијек. (ек. насмејliвати), насми-

јавам (ек. HaCMejiiвaM), 3. n. МН. насмијавају (ек. 

насмејавају), прип. сад. насмијавајући (ек. насме

јавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

насјлљивац 

нJicмијiiн ијек. (ек. HiicMejiiH), -а, -о, ОДр. 

нiicмијани (ек. насмејани), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
нJicмијiiно ијек. (ек. HiicMejiiHo), прип. 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
насмијати (се) ијек. (ек. насмејати (се», на

смијём (се) (ек. насмејём (се» 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

насмијешити се ијек. (ек. насмешити се), 

насмијешим се (ек. насмёшим се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 

насмјехивати се ијек. (ек. насмехивати се), 

насмШехујём се, прип. сад. насмU)ехујући се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
насмјехнути се ијек. (ек. насмехнути се), -ём 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
насмјёшено ијек. (ек. насмёшено), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
на смрт и на смрт, (предлог + именица: ми

слити на смрт) 12.1.1. 
насмрт, прип., (препасти се насмрт, само 

што не умре од страха), (ПМС: "на смрт боле

стан, уплашен.") 12.1.; 14.6. 
наспети ек. уп. ијек. наспјети 

наспјети ијек. (ек. наспети), насп(иј)ём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

наспрам, предn. 12.1. 
Насрадин, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

НасрадИН-ХОl,lа, Насрадин-хоџё м 1.2.1.1.а.; 

12.2.3.; 14.1.1.а. 
насред, предn. 12.1. 
на среди ек. уп. ијек. на сриједи 

на среliу и на среliу, (предлог + именица: на 
сву срећу, имати среће) 12.1.1. 

насреliу, прип., (Насрећу, прошли смо до

бро.) 

на сриједи ијек. (ек. на среди), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 12.1.1.; 14.6. 

насркати се, насрчём се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
насрнути, насрнём 14.5.1.1.(1). 
насртАј, -а М, инетр. -ем (не -ом), МН. насртаји, 

насртаја 14.1.1.Ь.С. 

насртати, насрћём, прип. сад. насрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
насјлљивац, насРТљивца М, ВОК. насРТљив

че, инетр. насРТљивцем (не -ом), МН. насРТљив

ци, насРТљиваца 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
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насртљивица 

насртљивица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

насртљивицин не него насртљнвичин (в.) 

насртљнвичнн (не насртљнвицин), -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
насртЉiiвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
насртљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наставак, -авка М, мн. юicтавци, юiставака, 

наставцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
наставити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
настављатн (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
настављач, -ача м, вок. настаљачу, ин-

стр. настављачем (не -ом), мн. настављач и, 

настављача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
настављачнца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
HaCTaBHiiK и HaCTaBHiiK, -а м, вок -ниче, 

мн. -ници, -ника, -ницима lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

наставница и наставница, -ё ж, вок. -е, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

наставницин и наставницин не него на

ставничин и наставничин (в.) 

н8ставничин и наставни чин (не настав

ницин и н8ставницин), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

наставннчкii и наставничкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
настајатн, -ём 14.5.1.1.(2). 
настанак, -анка м, мн. настанци, настанака, 

настанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
настанити (се), настаним (се) 14.5.1.1.(4). 
настановати се, настанујём се 14.5.1.1.(2). 
настањеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
настањив, -а, -о, одр. наспiњиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
настањивати (се), настањујём (се), прип. сад. 

настањујући (се) 14.5.1.1.(2). 
настатн, настанём 14.5.1.1.(1). 
HicTja, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
HacTojHiiK и HacTojHiiK, -а М, вок. -ниче, мн. 

-ници, -ника, -ницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 
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насути 

настојница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

настојницин не него н8стојничин (в.) 

н8стојничин (не настојницин), -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
настојничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
настран и настран, -а, -о, одр. юiстрани и 

настрани, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
на страну, и3р., (предлог + именица: Прећи 

на страну победника). 

HicTpaHY, прип., (Настрану тешкоће.) 12.1.1.; 
14.6. 

настраност и настраност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
настрелити ек. уп. ијек. настријелити 

настрељивати, настрељујём, прип. сад. на

стрељујући, ек. И ијек. 14.5.1.1.(2). 
настрети ек. уп. ијек. настријети 

настрешити, -им, ек. И ијек. 1I.1.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
настријелитн ијек. (ек. настрелити), настри

јелим (ек. настрёлим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
настријети ијек. (ек. настретн), настрём 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
настриliн, настрижём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
настројен, -а, -о, одр. настројени, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
настројеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
настројити (се), настројим (се) 14.5.1.1.(4). 
настругати (се), настружём (се) ll.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2). 
наступати, наступам, 3. П. мн. наступају, 

прип. сад. наступајући 14.5.1.1.(3). 
наступити, наступим 14.5.1.1.(4). 
насуво = р. покр. насухо, прип. 4.3.3.; 12.1.; 

14.6. 
насумицё и нicумицё = насумцё и нicумцё 

и насумце, прип. 12.1.3.; 14.6. 
насумце и насумце и насумце = насумице 

и насумице (в.) 

насунчатн се и насунчатн се, -ам се 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

насупрот и нicупрот, прип. 12.1.3.; 14.6. 
насупрот, предп. 12.1.3. 
насути, наспём 14.5.1.1.(1). 



насухо 

насухо р. покр. = насуво (В.) 
насушан и насушан, -шна, -шно, одр. 

юiсушнй И юkушнй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 

насушност и насушност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
натакарити, -йм и натакарити, натакарйм 

14.5.1.1.(4). 
натакати, натачём, прил. сад. натачући 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
натакнути = натаћи и натаћи (В.) 

Наталија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј5м 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
нIПанко, прил. 12.1.3.; 14.6. 
натанчити, -йм 14.5.1.1.(4). 
натапати (се), натапам (се), 3. л. МИ. натапају 

(се), прил. сад. натапајући (се) 14.5.1.1.(3). 
натаћи и натаћи = натакнути, натакнём 

14.5.1.1.(1). 
нIПега и натега, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -ёга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
натегач, -ача М, иистр. натегачем (не -ом), МИ. 

натегачи, натегача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
натегача, -ё ж, ген. мн. натегача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

натегнути, натёгнём 14.5.1.1.(1). 
натёгнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
натезати (се), натёжём (се), прил. сад. нате

жући (се) 14.5.1.1.(2). 
натекао, натекла и натекла, натекло и нате

кло, одр. натеклй и натеклй, -а, -5, геи. мн. -йх 
6.2.3.; 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 

натеклина, -ё ж, ген. МИ. юiтеклйна 

14.1.2.1.Ь. 

натенане = натеЮ1НИ, прил. 12.1.; 14.6. 
натенани = натенане (В.) 

натеравати ек. уп. ијек. натјеравати 

натерати ек. уп. ијек. натјерати 

натерitвати ек. уп. ијек. натјерitвати 

натећи и натећи, натекнём 14.5.1.1.(1) и на-
течём 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 

натечен, -ена, -ено, одр. натеченй, -а, -5, ген. 
мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

нативист(а), -ё М, МИ. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

НllTMypeHocT 

нативистичкii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

натикача, -ё ж, ген. мн. натикача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

нarихо, прил. 12.1.; 14.6. 
натицати, натичём, прил. сад. натичући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
натјеравати ијек. (ек. натеравати), натШе

равам, 3. л. мн. натШеравају, прил. сад. натШера
вајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

натјерати ијек. (ек. натерати, не наћерати), 

-ам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
натјерitвати ијек. (ек. натерitвати), нат(ј)е

рујём, прил. сад. натU)ерујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

наткати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) и наткём 
(се) 14.5.1.1.(1). 

нarкласнii, -а, -5, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

нarколеница и натколеница ек. уп. ијек. 

нarкољеница и наткољеница 

нarколеничнii и натколеничнii ек. уп. ијек. 

нarкољеничнii и наткољеничнii 

наткољеница и наткољеница ијек. (ек. нат

коленица и натколеница), -ё ж, ген. мн. -йца 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
нarкољеничнii и наткољеничнii ијек. (ек. 

нarколеничнii и натколеничнii), -а, -5, ген. МИ. 
-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

нarконобар и натконобар, -а М, вок. -у И -е, 

инстр. -ем и -ом, мн. -ари, -ара 8.1.2.1.; 14.1.1.а. 
натконтролор, -ора М, вок. натконтол5ру и 

натконтол5ре, инстр. натконтролором, мн. нат

контролори, натконтролора 8.1.2.1.; 14.1.1.а. 
наткрitвати, юiткрйвам, 3. л. ми. наткривају, 

прил. сад. наткривајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
наткрitлити, наткрйлйм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
HaTKpiiљe и HaTKpiiљe, -а с, ген. мн. -йља 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
наткрити, наткријём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
наткровље и наткровље, -а с, ген. мн. -5вља 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
натмурен и натмурен, -а, -о, одр. натмуренй 

и натмуренй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
натмуреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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натмурити (се) 

натмурити (се), юiтмурим (се) 14.5.1.1.(4). 
натмушити (се), натмушим (се) и натму

шити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
нато, прил. 12.1.3.; 14.6. 
НАТО (енгл. North Atlantic Treaty Organi

zation), НАТО-а м скр. Организација Север
ноатланског пакта, (Клајн 2009: "Сувишно је 
'НАТО-пакт', пошто је у скраћеници НАТО већ 

садржана реч Treaty - пакт.") 13.3.2.а.; 13.5.1.Ь.; 

13.5.2.а. 

натоваривати (се), натоварујём (се), прил. 

сад. натоварујући (се) 14.5.1.1.(2). 
натоварити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
нarовскй, -а, -о, ген. мн. -их, (Клајн 2009: 

"нашовски (тачније би било нашоовски)") 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
натолitко, прил. 12.1.3.; 14.6. 
натопљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
наточити, наточим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
натпевавати (се) ек. уп. ијек. натпјевавати 

(се) 

натпевати (се) ек. уп. ијек. натпијевати 

(се) 

натпевати ек. уп. ијек. натпјевати 

натпијевати (се) ијек. (ек. натпевати (се», 

натпијевам (се) (ек. юiтпевам (се», 3. л. мн. нат
пијевају (се) (ек. натпевају (се», прил. сад. нат

пијевајући (се) (ек. натпевајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

натпис, -а м, мн. натписи, натписа и натпис, 

-а м, мн. юiтписи, юiтписа 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
натпјевавати (се) ијек. (ек. натпевавати 

(се», натпU)евавам (се), 3. л. мн. натпU)евавају 
(се), прил. сад. натпU)евавајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

натпјевати ијек. (ек. натпевати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

натполовичан, -чна, -чно, одр. натполович

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
12.1.; 14.3. 

нarпоручнйк, -а м, вок. натпоручниче, мн. 

натпоручници, натпоручника, натпоручници

ма 8.1.2.1.; ll.l.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
нarпоручнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
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наТlшети се 

натприродан и нarприродан, -дна, -дно, 

одр. натприроднй и натприроднй, -В, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 8.1.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
натприродност и нarприродност, -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

нarпросечан и натпрЬсечан ек. уп. ијек. НIП

просјечан и натпрЬсјечан 

нarпросечност и натпрЬсечност ек. уп. ијек. 

нarпросјечност и натпрЬсјечност 

нarпросјечан и натпрЬсјечан ијек. (ек. НIП

просечан и натпрЬсечан), -чна, -чно, одр. нат

просU)ечни и натпросU)ечнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 6.2.3.; 8.1.2.1.; 8.1.3.2.2.; 
14.3. 

нarпросјечност и натпрЬсјечност ијек. (ек. 

нarпросечност и натпрЬсечност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 3.2.2.а.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нIПраг, прил. 14.6. 
натрашкё и натрашке и нarрашкё, прил. 

1l.1.2.c.; 14.6. 
натребити ек. уп. ијек. натријебити 

нarрёзно ек. уп. ијек. нarријезно 

на трен, прил. изр.12.1.1.; 14.6. 
натресати се, натрёсвм се, 3. л. мн. натресају 

се, прил. сад. натресајући се 14.5.1.1.(3). 
натрескати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
натрести и натрёсти, натресём 14.5.1.1.(1). 
натријебити ијек. (ек. натребити), натрије-

бйм (ек. натрёбйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
нarријезно ијек. (ек. нarрёзно), прил. 2.1.1.; 

2.2.1.; 12.1.; 14.6. 
нiтрйјскй = нiтријумскй = нiтријумов 

(В.) 

нiтријум, -а м, инстр. нiiтријумом (и нiтрйј, 

-а м, иистр. нiiтрйјем) 14.1.1. 
нiтријумов = нiтријумскй = нiтрйјскй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
нiтријумскй = нiтријумов (В.) 
нiтрйјскй = нiтријумов (В.) 
нIПроје, прил. 12.1.; 14.6. 
натрпавати (се), натрпавам (се), 3. л. мн. 

натрпавају (се), прил. сад. натрпавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
натјшати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
наТlшети се ек. уп. ијек. натрпјети се 



натрпјетн се 

натрпјетн се ијек. (ек. натрпетн се), -пйм се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
натрулетн = натрулнтн (в.) 

натрулнтн = натрулетн, -йм 14.5.1.1.(4). 
натрулост и натрулост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
натруннтн, юiтрунйм, (посути труњем) 

14.5.1.1.(4). 
натрунутн, -ем, (натрулити) 14.5.1.1.(1). 
натруњйватн, натруњујем, прил. сад. натру

њујући, (према натруннтн) 14.5.1.1.(2) 
натруо и натруо, -ула, -уло, одр. натрулй и 

натрулй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
HaTyrOBaTH се, натугујем се 14.5.1.1.(2). 
натужнтн се, -йм се 1l.1.2.a.; 14.5.1.1.(4). 
натуралнзоватн (се), -зу јем (се) 14.5.1.1.(2) 

(и натуралнзйратн (се), натурализйрам (се), 

натурализирају (се), прил. сад. натурализира

јући (се) 14.5.1.1.(3». 
натурiiлнје и натуралнје, -йја ж мн. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

натуралнст(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

натуралистнчан, -чна, -чно, одр. натура

листичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

натуралистнчкй, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

натуралнсткнња, -е Ж, ген. мн. натуралист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
натуратн, натурам и натурати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
натурнст(а), -е Ж, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

натуристнчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

натуристкнња, -е ж, ген. мн. натуристкйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
натурнтн, -йм 14.5.1.1.(4). 
натуршннцла, -е Ж, ген. мн. натуршницлй 

12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
натуршчнк, -а м, вок. -у, мн. натуршчици, 

натуршчика, натуршчицима, (рус. глумац без 

школског глумачког образовања) 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

натутюiватн, натуткавам, 3. Л. мн. натутка
вају, прил. сад. натуткавајући 14.5.1.1.(3). 

наука 

натуткатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
натућн (се) и натуliн (се), натучем (се) 3.1.2.; 

3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
натуцатн, -ам, (истуцати) 14.5.1.1.(3). 
натуцатн, натуцам, 3. Л. мн. натуцају, прил. 

сад. натуцајући, (лоше читати или говорити) 

14.5.1.1.(3). 
натуштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
натуштнтн (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
натц- (не надц-), преф. 

натцветнй ек. уп. ијек. натцвјетнй 

натцвјетнй ијек. (ек. натцветнй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
натч- (не надч-), преф. 

натчовек ек. уп. ијек. натчовјек 

натчовечанскй ек. уп. ијек. натчовјечан-

скй 

натчовјек ијек. (ек. натчовек), -а м, вок. нат

човU)ече, мн. надљуди, надљуди 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а.С. 

натчовјечанскй ијек. (ек. натчовечанскй), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

натчулан, -лна, -л но, одр. натчулнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
натчулност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
н8liвар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

наћвари, наћвара и наliвар, -ара м, вок. наћвару 

и наћваре, инстр. наћварем и наћваром, мн. наћ

вари, наћвара 14.1.1.а. 

н8liве, Haћiiвa и наћвй Ж мн. 3.2.1.; 6.2.2.Ь.; 
14.1.2.1.Ь. 

наliерати не него нат(ј)ератн (в.) 

наliи и наliн, нађем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
наliулнтн, наћулйм = начулнтн, начулйм 

= начуљнтн, начуљим 14.5.1.1.(4). 
наliутатн се, -им се 14.5.1.1.(4). 
наувек ек. уп. ијек. наувнјек 

наувнјек ијек. (ек. наувек), прил. 2.1.1.; 2.2.1; 
12.1.; 14.6. 

нiyrод, прил. 12.1.3.; 14.6. 
наудитн (не нахуднтн), -йм 14.5.1.1.(4). 
нiyЗНiiК, прил. 12.1.3.; 14.6. 
наука и наука, -е ж, дат. -ци, ген. мн. наука 

и наука 1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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наусница 

наусница, -е ж, ген. мн. шlуснйца 14.1.2.1.Ь. 

наУтика и наутика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. 

-йка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Наутилус и НаУтилус и Наутилус, -а м, 

(име подморнице) 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
наутилус и наУтилус и наутилус, -а м, мн. 

-луси, -луса, зоол. 14.1.1.С. 

наутичар и наУтичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, мн. -ари, -ара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
наутичарев и наУтичарев = наутичаров 

и наУтичаров, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

наутичарка и наУтичарка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 3.1.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
наутичаркин и наУтичаркин, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
наутичаров и наУтичаров = наутичарев 

и наУтичарев (в.) 

наутичкй и наУтичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
научан, -чна, -ч но, одр. научнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
научити (се), научйм (се) 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
научнйк, -а м, вок. научнйче, мн. научнй

ци, научнйка, научнйцима 3.1.2.; l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
научница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 3.1.2.; 

14.Ј.2.Ј.а.Ь. 

научницин не него научничин (в.) 

научничин (не научницин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
научнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
научно, прил. 3.1.2.; 14.6. 
научноистраживачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
научност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
научнофантастичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
на уштрб, (предлог + именица: на штету, 

урадити нешто на штету нечег или неког), 

(Клајн 2009: "на уштрб (П: Допушта и науй
шрб)") 12.1.1. 

нафака (не навака), -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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нацијепати 

нiфора (не нВвора), -ё ж, ген. мн. нафора 

14.1.2.1.Ь. 

нафташ, -аша м, вок. нафташу, инстр. 

нафташем (не -ом), мн. нафташи, нафташа 

14.1.1.а.Ь. 

нiiфтовод и нiфтовод, -а м, мн. -и, -вода 

14.1.1.С. 

нафтоносан, -сна, -сно, одр. нафтоноснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нахвалити (се), нахвалйм (се) 14.5.1.1.(4). 
нахватати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
нахеклати, -ам 14.5.1.1.(3). 
нахерити (се), нахерйм (се) 14.5.1.1.(4). 
нахёро (не наеро), прил. 12.1.3.; 14.6. 
нахија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нахйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
нахлада и нixлада, -ё ж, ген. мн. -ада 

14.1.2.1.Ь. 

нахлЦдити се, нахлiiдйм се 14.5.1.1.(4). 
нахлађивати се, нахлађујем се, прил. сад. на

хшiljујући се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
наход, -а м, мн. находи, находа 14.1.1.С. 

нах6дати се, находам се, 3. л. мн. нах6дају 
(се) 14.5.1.1.(3). 

находити (се), находйм (се) 14.5.1.1.(4). 
нахоче и нахоче, -ета с, мн. нахочад и нахо-

чад, -ади 3.1.3.; 14.1.3. 
нахранити (се), нахранйм (се) 14.5.1.1.(4). 
нахудити не него наудити (в.) 

нацедити (се) ек. уп. ијек. нациједити (се) 

нацеђивати (се) ек. уп. ијек. нацјеђивати 

(се) 

нацеливати се ек. уп. ијек. нацјеливати се 

нацепати ек. уп. ијек. нацијепати 

нацепити ек. уп. ијек. нацијепити 

нацепкати ек. уп. ијек. нацјепкати 

нацепљивати ек. уп. ијек. нацјепљивати 

нација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нациједити (се) нјек. (ек. нащ!дити (се», 

нациједйм (се) (ек. нацёдйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

нацијепати ијек. (ек. нащ!пати), нацијепам 

(ек. нацёпам), 3. Л. МН. нацијепају (ек. нацепају) 
2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 



нацијепити 

нацијепити ијек. (ек. нащ\пити), нацијепим 

(ек. нацёпим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
национ, -она м, ми. национи, национа 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

националан, -лна, -л но, одр. национални, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
национализовати, -зујём, прип. сад. наци

онализујући 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и национали
зирати, национализирам, 3. п. мн. национа

лизирају, прип. сад. национализирајући 5.2.3.; 
14.5.1.1.(3». 

националист(а), -ё м, ми. -и, -иста, -истима 

5.2.3.; 14.1.1.е. 
националистичкй, -а, -о, геи. мн. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
националисткиња, -ё ж, ген. мн. национа

листкйња 5.2.3.; 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
национално, прип. 5.2.3.; 14.6. 
националност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

5.2.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
националсоцијалИзам, -зма м 5.1.5.; 5.2.3.; 

6.1.3.; 14.1.1. 
националсоцијалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, 

-истима 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.е. 
националсоцијалистичкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 5.1.5.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
националсоцијалисткиња, -ё ж, ген. мн. на

ционалсоцијалисткиња 5.1.5.; 5.2.3.; 10.2.(2); 
14.1.2.1.Ь. 

националшовинист(а), -ё ж, мн. -и, -иста, 

-истим а 5.2.3.; 14.1.1.е. 
нацист(а), -ё ж, мн. -и, нациста, -истим а 

14.1.1.е. 

нацистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

нацифашизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
нацифашистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
нацифраност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нацјеђивати ијек. (ек. нацеђивати), нацШе

ђујём, прип. сад. нацU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

нацјеливати се ијек. (ек. нацеливати се), 

нацU)еливам се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
нацјепкати ијек. (ек. нацепкати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

начињати 

нацјепљивати ијек. (ек. нацепљивати), 

нацU)епљујём, прип. сад. нацU)епљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

нацрвенити, нацрвеним 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
наЩ1НИТИ, нацрним 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
наЩ1ПИТИ (се), -им (се) 14.5.1.1.(4) = на-

црпсти (се) и нацрпсти (се), нацfшём (се) 

14.5.1.1.(1). 
нацрпсти (се) и нацрпсти (се) = нацрпи-

ти (се) (в.) 

начас, прип. 12.1.; 14.6. 
начасак, прип. 12.1.; 14.6. 
начастити се, начастим се 14.5.1.1.(4). 
начекати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
начелнйк, -а м, вок. юiчелниче, мн. начел

ници, начелника, юiчелницима 11.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

начелниковати, -кујём, прип. сад. начелни

кујући 14.5.1.1.(2). 
начелниковица и начелнйковица, -ё ж, вок. 

-е, ген. мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

начелниковицин и начелнйковицин не не

го начелниковичин и начелнйковичин (в.) 

начелниковичин и начелнiiковичин (не 

начелниковицин и начелнiiковицин), -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
начелница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.а.Ь. 

начелницин не него начелничин (в.) 

начелничин (не начелницин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
начелнйчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
начелнйштво, -а с, мн. шiчелништва, начел-

ништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
нiчетверо = нiчетворо (в.) 
нiчетворо = нiчетверо, прип. 12.1.3.; 14.6. 
начёти, начнём 14.5.1.1.(1). 
нiчётост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
начешљати (се), начешљам (се) и наче

шљам (се) 14.5.1.1.(3). 
начинити, начиним 14.5.1.1.(4). 
начињати, начињам, 3. п. мн. начињају, прип. 

сад. начињајући, (према начинити) 14.5.1.1.(3). 
начињати, начињём, (према начёти) 

14.5.1.1.(2). 
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начистац 

начистац, прип. 12.1.; 14.6. 
нiчнсто, прип. 12.1.; 14.6. 
нiчитан, -а, -о, ОДр. начитанй, -а, -о, геи. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
нiчнтаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
начИтати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
начичканост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
начичкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
начкиљити, -им 14.5.1.1.(4). 
начувати се, начувам се, 3. n. мн. начувају 

се 14.5.1.1.(4). 
начудити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
начулити = наliулити (в.) 
начуљити = наliулити (в.) 

начупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
начути, -чујём 14.5.1.1.(2). 
начучати се, -им се 14.5.1.1.(4). 
наџак, -а м, мн. наџаци, Haџiiкa, наџацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
наџак-бiба, юiџак-бабё ж, ген. мн. наџак-ба

ба и наџагбаба, -ё ж, ген. мн. наџагбаба 12.2.1.а.; 

12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Наш језик 1.2.1.1.S. 
наш, нашёг(а) 14.2. 
нашетати се, нашётам се, 3. n. мн. нашета-

ју се 14.5.1.1.(3). 
нашёх не него нашiiх (в.) 

нашироко, прип. 12.1.3.; 14.6. 
нашити, нашијём 14.5.1.1.(2). 
нашiiх (не нашёх), нашим(а) 2.1.5.2.; 2.2.3.Ь.; 

4.2.а. 

нашкиљити, -им 14.5.1.1.(4). 
наштедети ек. уп. ијек. наштедјети 

наштедјети ијек. (ек. наштедети), -дим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
наташте, прнn., (на празан стомак) 14.6. 
наштетити, -им 14.5.1.1.(4). 
наштимати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = на

штимовати (се), -мујём (се) 14.5.1.1.(2). 
нашто, прип. 12.1.3.; 14.6. 
Н. Б. (пат. N. В. скр. пат. nota bene: Памти до

бро, не заборави; обрати пажњу), (ПМС: "N. В. 
(NB, Н. Б., НБ), скраћ. 'nota Ьеnе' (напомена)") 
13.2.2.; 13.5.2.Ь. 
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неандерталац 

НБА (ён-би-еј, р. ён-бе-а), НБА-а м, (енгn. 

NBA скр. National Basketball Association) 
13.3.2.а.; 13.5.2.а. 

н. д. ек. уп. ијек. н. дј. 

н. дј. ијек. (ек. н. д.), скр. за наведено дU)ёло 

2.1.2.; 2.2.2.; 13.1.2.1.; 13.5.2.а. 
н. е. скр. новё ерё и нашё ерё 13.1.2.1.; 

13.5.1.Ь. 

не дам 12.3.7. 
не знајуliи 12.3.7. 
не знам 12.3.7. 
не знати 12.3.7. 
не имати и немати (в.) 

не могу 12.3.7. 
не моliи 12.3.7. 
не сазнавши 12.3.7. 
не ЧУХ (то) 12.3.7. 
неадекватнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
HeaKTiiвaH, -вна, -вно, оДр. нёактивни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неактивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неактуёлан, -лна, -лно, оДр. нёактуёлни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неакустичан, -чна, -чно, оДр. неакустични, 

-а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неакцентован,-а,-о,одр. неакцентовiiни, 

-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
неалбанац, -анца м, инстр. неалбанцем (не 

-ом), МН. неалбанци, неалбанаца, (Клајн 2009: 
"неалбанац, несловен, неарайин, неевройља

нин, итд. пише се малим почетним словом, са

стављено.") 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
неамериканац, -анца м, инстр. неамери

канцем (не -ом), МН. неамериканци, неамери

канаца 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
неангажован, -а, -о, ОДр. неангажовани, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
неангажованост, -ОСТИ ж, инстр. -ОСТИ И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
НеандеРТiiЛ (нем. Neanderthal), -а м, (долина 

у Немачкој) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
неандерталац, -алца м, ВОК. нёандерталче, 

инстр. неандерталцем (не -ом), МН. неандерталци, 

неандетрiiлаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 



неандертiлскii 

неандертiiлскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
неартикулисiност = неартикулiiрiност, 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неатрактйван,-вна,-вно, одр. нёатрактйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неатрактивност, -ости Ж, инстр. -ости -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
небалкiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
небезбедност и небезбедност ек. уп. ијек. не

безбједност и небезбједност 

небезбједност и небезбједност ијек. (ек. не

безбедност и небезбедност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
небитак, -тка М, мн. небици, небйтака, не

бицима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
небiiтан и небитан, -тна, -тно, одр. нёбйтнй 

И нёбитнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
небiiтност и небитност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
небиliе, -а С, ген. мн. небића 3.2.2.а.; 14.1.3. 
неблаговремен, -а, -о, одр. неблаговременй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неблаговремено, прип. 14.6. 
неблаговременост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неблагонаклон, -а, -о, одр. неблагоюiклонй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неблагонаклоност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
небо, -а с, мн. небеса, небеса 14.1.3.С. 

небодер и небодер, -а М, инстр. -ом, мн. -де

ри, -дёра 14.1.1.Ь.С. 

небожаНСКii, -а, -6, ген. мн. -йх 1l.1.2.c.; 
4.2.а.; 14.3. 

небојевii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
небојша, -ё М, мн. небојше, небојшй 

14.1.1.а. 

неборац и неборац, -орца М, вок. -орче, ин

стр. -орцем (не -ом), мн. -6рци, -ораца 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 

неборачкii и неборачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неборбеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неваљао 

небрат, -а М, мн. небраћа, небраћё 3.2.2.а.; 

14.1.1.С. 

небратскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
небраliа В. небрат 

небрига, -е ж, дат. -зи, ген. мн. нёбрйга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
небрitжљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

1I.1.2.с.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
небрижност и небрижност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 

14.1.2.2. 
небројен, -а, -о, одр. небројенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
небројено, прип. 14.6. 
небројив, -а, -о, одр. небројивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
небрушен, -а, -о, одр. небрушенй, -а, -6, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неважеliii, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
не важност и неважност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неваљалац, -алца М, вок. нева.љалче, инстр. 

-алцем (не -ом), мн. нева.љалци, нева.љалаца 

и неваљалац, -алца М, вок. нёваљалче, инстр. 

неваљалцем (не -ом), мн. неваљалци, нева.ља

лаца 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; 1I.I.I.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
неваљалица, -е Ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

неваљалицин не него неваљаличин (В.) 

неваљаличин (не неваљалицин), -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неваљалост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неваљалство, -а С, МН. неваљалства, нева

љалстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
неваљiiлчина и неваљалчина, -е ж (и М), 

ген. мн. -йна, (ауг. од неваљалац и неваљалац) 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.; (и 14.1.1.а.). 
неваљалштина и неваљалштина, -е Ж, ген. 

мн. -йна 14.1.2.1.Ь. 

неваљвн, -ана, -ано, одр. нева.љанй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неваљано, прип. 14.6. 
неваљаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невал.ао, -ала, -ало, одр. нева.љалЙ, -а, -6, 

ген. мн. -йх 7.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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неварљнв 

неварљив, -а, -о, одр. неварљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неварљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нев8спiiтiiн и неваспитiiн, -а, -о, одр. не

васпитани и неваспитани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
неваспiiтiiност и нев8сПИТiiНОСТ, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неваспитање и неваспитiiње, -а С, ген. мн. 

-ња 14.1.3. 
невеЗiiНОСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невелик, -а, -о, одр. нёвелики, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Невен ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

Невенкин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

невенчан ек. уп. ијек. невјенчан 

невенчано ек. уп. ијек. невјенчано 

невера ек. уп. ијек. невјера 

неверан и неверан ек. уп. ијек. невјеран и 

невјеран 

неверица ек. уп. ијек. невјерица 

неверје ек. уп. ијек. невјерје 

невернйк и невернйк ек. уп. ијек. невјернйк 

и невјернйк 

неверница и неверница ек. уп. ијек. невјер

ница и невјерница 

неверничин ек. уп. ијек. невјерничин 

невернiiчкii и невернiiчкii ек. уп. ијек. не

вјернiiчкii и невјернiiчкii 

неверно и неверно и неверно ек. уп. ијек. 

невјерно и невјерно и невјерно 

неверност и неверност ек. уп. ијек. невјер

ност и невјерност 

неверовйње ек. уп. ијек. невјеровйње 

невероватан и невероватан ек. уп. ијек. не

вјероватан и невјероватан 

невероватно и невероватно ек. уп. ијек. не

вјероватно и не вјероватно 

невероватност и невероватност ек. уп. ијек. 

невјероватност и невјероватност 

неверство ек. уп. ијек. невјерство 

HeBepyjyliii ек. уп. ијек. HeBjepyjyliii 
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невјерје 

невеселост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Невесињац, -ињца м, инстр. -ињцем (не -ом), 

мн. Невесињци, Невесињаца и Невесињац, 

-ињца м, инстр. Невесињцем (не -ом), мн. Неве

сињци, Невесињаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Невесйњка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
невеста ек. уп. ијек. невјеста 

невестйнскй и невестинскii ек. уп. ијек. не-

вјестйнскй и невјестинскii 

невестичин ек. уп. ијек. невјестичин 

невешт ек. уп. ијек. невјешт 

невештitна ек. уп. ијек. невјештitна 

невешто ек. уп. ијек. невјешто 

невitдљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невиђен, -а, -о, одр. невиђени, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
невиђено, прил. 3.3.2.а.; 14.6. 
невин и невин, -а, -о, одр. нёвини И невини, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
невиност и невиност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невисок, -а, -о, одр. нёвисоки, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
невитешкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
невичан, -чна, -чно, одр. невични, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
невичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невјенчан ијек. (ек. невенчiiн), -а, -о, одр. 

нёвU)енчани, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

невјенчано ијек. (ек. невенчiно), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

невјера ијек. (ек. невера), -ё ж, ген. мн. нё

в(ј)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.I.Ь. 
невјеран и невјеран ијек. (ек. неверан и не

веран), -рна, -рно, одр. нёвU)ёрни И невШер

ни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

невјерица ијек. (ек. неверица), -ё ж, ген. мн. 

невU)ерица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
невјерје ијек. (ек. неверје), -а С, ген. мн. не

вШёрја 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 



невјерник 

невјерник и невјерник ијек. (ек. неверник 

и неверник), -а м, вок. -ниче, мн. -ници, -ни

ка, -ницима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

невјерница и невјерни ца ијек. (ек. неверни

ца и неверни ца), -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 

невјерничин ијек. (ек. неверничин), -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
невјернички и невјернички ијек. (ек. невер

нички и невернички), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

невјерно и невјерно и невјерно ијек. (ек. не

верно и неверно и неверно), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

невјерност и невјерност ијек. (ек. невер

ност и неверност), -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невјеровйње ијек. (ек. неверовйње), -а с, ген. 

мн. невШеровања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
невјероватан и невјероватан ијек. (ек. не

вероватан и невероватан), -тна, -тно, одр. не

вU)ероватни и нёвU)ероватни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
невјероватно и невјероватно ијек. (ек. не

вероватно и невероватно), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

невјероватност и невјероватност ијек. (ек. 

невероватност и невероватност), -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

невјерство ијек. (ек. неверство), -а с, мн. 

нев(ј)ерства, невШерстава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

невјерујуliи ијек. (ек. неверујуliй), -а, -е, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
невјеста ијек. (ек. невеста), -е ж, ген. мн. нё

вШеста 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
невјестинскй и невјестинскй ијек. (ек. не

вестинскй и невестински), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
невјестичин ијек. (ек. невестичин), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
невјешт ијек. (ек. невешт), -а, -о, одр. не

вU)ешти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

негативнст(а) 

невјештина ијек. (ек. невештина), -е Ж, ген. 

мн. невU)ештина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
невјешто ијек. (ек. невешто), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
невладин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
невласнйк, -а м, вок. невласниче, мн. невла

сници, невласника, невласницима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

невојни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
невојник, -ика М, вок. нёвојниче, мн. не

војници, невојника, невојницима ll.l.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

невољкост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невољничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
невољно, прил. 14.6. 
нев6љност и невољност, -ости Ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неврастенија не него неурастенија (в.) 

невредан ек. уп. ијек. неврнједан 

невреднйк ек. уп. ијек. невриједнйк 

невредница ек. уп. ијек. невриједница 

невредност и невредност ек. уп. ијек. неври-

једност и невриједност 

невреме ек. уп. ијек. невријеме 

невриједан ијек. (ек. невредан), -дна, -дна, 

одр. нёвриједни (ек. нёвредни), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.1.; 2.2.1; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
невриједнйк ијек. (ек. невреднйк), -а М, ВОК. 

-ниче, МН. -ници, -ника, -ницима 2.1.1.; 2.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

невриједница ијек. (ек. невредница), -е ж, 

ВОК. -е, ген. мн. -и ца 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
невриједност и невриједност ијек. (ек. не

вредност и невредност), -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
невријеме ијек. (ек. невреме), -ена с, МН. не-

времена, невремена 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
невршење, -а С, ген. МН. невршења 14.1.3. 
нега ек. уп. ијек. њега 

негативац, -пвца м, ВОК. нёгативче, инСТр. не

гативцем (не -ом), МН. негативци, негативаца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
негативист(а), -е М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

661 



негативистичкй 

негативистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

негативност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
негатор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, мн. не

гатори, негатора 14.1.1.а. 

негаторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
негација и негација, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
негашен, -а, -о, одр. негашенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
негда (не његда), прил., ек. И ијек. 14.6. 
негдањи = негдашњй (в.) 
негдашњй (не његдашњй) = негдањй, -а, 

-о, ген. мн. -йх, ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
негде ек. уп. ијек. негдје 

негдје (не његдје) ијек. (ек. негде), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
негирати, негйрам, 3. л. мн. негирају, прил. 

сад. негирајући 14.5.1.1.(3). 
неглижё, -еа м, инстр. -еом, мн. неглижеи, 

неглижеа, ак. -ее 5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.с. 
него што, везн. 

неговатељ ек. уп. ијек. његоватељ 

неговатељица ек. уп. ијек. његоватељица 

неговати ек. уп. ијек. његовати 

неговатељичин ек. уп. ијек. његоватељи-

чин 

негодовати, -ду јем, прил. сад. негодујући 

14.5.1.1.(2). 
неголем, -а, -о, одр. нёголемй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
неголи, везн. 12.1.1. 
негостољубивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неготинац, -инца м, инстр. неготинцем (не 

-ом), мн. неготинци, неготйнаца, (вино) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

Неготинвц, -пнца м, инстр. Неготпнцем (не 

-ом), мн. Неготпнци, Неготйнiiца, (становник 

Неготина) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Неготйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Неготина) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Неготинска крајина, Нёготйнске краји

не ж, (ЛМС: "Неiошинска Крајина") 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1. 
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недјеља-двије 

недаван и недаван, -вна, -вно, одр. недавнй 

и нёдавнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недавање, -а с, ген. мн. недавања 14.1.3. 
недавни и недавни в. под недаван и неда

ван 

недавно и недавно, прил. 14.6. 
недалек, -а, -о, одр. нёдалекй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
недалеко, прил. 14.6. 
недарежљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недаровитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недарце ек. уп. ијек. њедарце 

недаliа, -е ж, ген. мн. нёдаliii 14.1.2.1.Ь. 

недвОсмисленост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недвоуман и недвоуман, -мна, -м но, одр. не

двоумнй и недвоумнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

недело ек. уп. ијек. недјело 

недеља ек. уп. ијек. недјеља 

недеља-двё и недељу-двё ек. уп. ијек. недје-

ља-двије и недјељу-двйје 

недељив ек. уп. ијек. недјељив 

недељивбст ек. уп. ијек. недјељивбст 

Недёљка ек. уп. ијек. Недјёљка 

Недёљкин ек. уп. ијек. Недјёљкин 

Недёљко ек. уп. ијек. Недјёљко 

недёљнй ек. уп. ијек. недјёљнй 

недёљнйк ек. уп. ијек. недјёљнйк 

недёљно ек. уп. ијек. недјёљно 

недирнутбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недисциплинован и недисциплиновйн, -а, 

-о, одр. недисциплинованй и нёдисциплинова

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недисциплинованост и недисциплино

ваност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недјело ијек. (ек. недело), -а с, ген. мн. нё

д(ј)ела 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
недјеља ијек. (ек. недеља, не неђеља), -е ж, 

ген. мн. нёд(ј)еља 2.1.3.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
недјеља-двйје и недјељу-двйје ијек. (ек. 

недеља-двё и недељу-двё), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 



недјељив 

неДЈељив ијек. (ек. недељив), -а, -о, одр. 

недU)ељивй, -а, -б, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

недјељивост ијек. (ек. недељивост), -ости 

ж, инетр. -ости и -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Недјељк:а ијек. (ек. Недељк:а), -е ж, дат. -ки (не 

-ци) 2.1.3.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.а; 11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Недјељк:ин ијек. (ек. Недељк:ин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 11.3.2.с.; 4.2.а. 
Недјељк:о ијек. (ек. Недељк:о), -а м 2.1.2.; 

2.2.2.; 1.2.1.1.а; 14.1.1. 
недјеЉНii ијек. (ек. недеЉНii), -а, -б, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
недјеЉНiiК: ијек. (ек. недељнйк:), -а м, мн. 

недU)ељнйци, недU)ељнйка, недU)ељнйцима 

2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
недјељно ијек. (ек. недељно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
недоба и недоба, с об. индкл. 14.1.3. 
недобар, -бра, -бро, одр. нёдобрй, -а, -б, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недобитност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недовек: ек. уп. ијек. недовијек: 

недовијек: ијек. (ек. недовек:), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

недов6љност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недовршеност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недоглед, -а м, МН. нёдогледи, нёдогледа 

14.1.1.С. 

недогледан, -дна, -дно, одр. нёдогледнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недогледност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недограђен, -а, -о, одр. недограђенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
недодирљивост, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Недођија, -е ж, дат. -ији, инетр. -ијом 1.2.1.1.h.; 

3.3.2.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
недођија, -е ж, дат. -ији, инетр. -ијбМ, МН. -иј е, 

-йја 3.3.2.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Недођйн, -ина М, МН. Недођини, Недођина 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

недоношче 

недозвољеност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недозрелост, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недок:8жљив = недок:8зив (в.) 

недок:8жљивост = недок:8зивост (в.) 
недок:iiзiiн, -а, -о, одр. недокiiзiiнй, -а, -б, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недок:iiЗiiност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недок:8зив, -а, -о, одр. недоказивй, -а, -б, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. = недок:8жљив, -а, -о, одр. 

недокажљивй, -а, -б, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.3. 

недок:8зивост, -ости ж, ннетр. -ости И -ошћу 

= недок:8жљивост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недок:учан, -ч на, -чно, ОДр. недокучнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недок:учен, -а, -о, одр. недокученй, -а, -б, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недок:учив = недок:учљив, -а, -о, одр. недо

куч(љ)ивй, -а, -б, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недок:учивост = недок:учљивост = недо

к:учност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недок:учљив = недок:учив (в.) 

недок:учљивост = недок:учивост (в.) 

недок:учност = недок:учивост (в.) 

недолазак:, -аска м, МН. недоласци, недо-

лазака, недоласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

недоличан, -ч на, -чно, одр. недоличнй, -а, 

-б, ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недоличност, -ости ж, инетр. -ости И -ошhу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недонесен (не недонешен), недонесена, не

донесено, одр. недонесенй, -а,-б, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
недонет ек. уп. ијек. недонијет 

недонешен не него недонесен (в.) 

недонијет ијек. (ек. недонет), -а, -о, одр. нё-

Донијетй (ек. нёдонетй), -а, -б, ген. МН. -йх 2.1.1.; 
2.2.1; 4.2.а.; 14.3. 

недОношче,-етае,мн. недоношчiiд, недоно

шчiiди 3.1.3.; 14.1.3. 
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недопадљнв 

недопадљив, -а, -о, одр. недопадљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
недопадљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а., 8.2.2.1; 14.1.2.2. 
недопечен,-ена,-ено,одр. недопечеНИ,-а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
недопеченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недораслост и недорiiслост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недорйстао, недорасла и недорасла, недо

расло и недорасло, одр. недорасли, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
недоречен,-ена,-ено,одр. недоречеНИ,-а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
недореченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недОсежан и недосежан, -жна, -жно, недо

сежни и нёдосежни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
11.1.2.с.; 4.2.а.; 14.3. 

недОсежност и недосежност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 

14.1.2.2. 
недосетљив ек. уп. ијек. недосјетљив 

недосетљивост ек. уп. ијек. недосјетљи

вост 

недосјетљив ијек. (ек. недосетљив), -а, -о, 

одр. недосU)етљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

недосјетљивост ијек. (ек. недосетљивост), 

-ости Ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

недОследан и недоследан ек. уп. ијек. недо

сљедан и недосљедан 

недОСледност и недоследност ек. уп. ијек. не

дОСљедност и недосљедност 

недОсљедан и недосљедан ијек. (ек. недОсле

дан и недоследан), -дна, -дно, одр. недОсљедни 

и нёдосљедни (ек. недОследни и нёдоследни), -а, 

-о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недОсљедност и недосљеднОСт ијек. (ек. 

недОСледност и недоследност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

недОсољен, -а, -о, ОДр. нед6сољени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 12.3.7.а.; 14.3. 
недОспелост ек. уп. ијек. недОспјелост 
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недоученост 

недОспјелост ијек. (ек. недОспелост), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

недОстављен, -а, -о, ОДр. недОстављени, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
недостављив, -а, -о, ОДр. недостављиви, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
недостављивост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недОСтајати, -јём, ПРИЛ. сад. недОстајући 

12.3.7.а.; 14.5.1.1.(2). 
недостатак, -тка м, МН. недостаци, недОСта

така, недостацима 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

недОстижан и недостижан, -жна, -жно, одр. 

недОстижни и нёдостижни, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 
недОстижност и недостижност, -ости ж, 

инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; ll.l.2.c.; 
14.1.2.2. 

недОСтојан и недостојан, -јна, -јно, одр. не

достојни и нёдостојни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

нед6стојност и недост6јност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недОСтупан и недоступан, -пна, -п но, одр. 

недоступни и нёдоступни, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нед6ступност и недоступност, -ости Ж, ин-

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
недотеран ек. уп. ијек. недотјеран 

недотераност ек. уп. ијек. недотјераност 

недотјеран ијек. (ек. недотеран), -а, -о, одр. 

нед6тU)ерани, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

недотјераност ијек. (ек. недотераност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

недотуПiiван, -вна, -вно, ОДр. нёдотупавни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
недоумица, -ё ж, ген. МН. недоумица 

14.1.2.1.Ь. 

недоучен, -а, -о, ОДр. недоучени, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
недоученост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



недохватљив 

недохватљив, -а, -о, одр. недохватљивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недохватљиво, прип. 14.6. 
недохватљивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёдохвАтно, прип. 14.6. 
недра в. недро 

недрАг, -а, -о, одр. нёдрагй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
недро ек. уп. ијек. њедро 

недруг, -а м, ВОК. нёдруже, МН. нёдруго

ви, нёдругова и нёдрузи, нёдруга, нёдрузима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
недругiрски, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
недружевност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.Ь.; 14.1.2.2., 
недружељубивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.Ь.; 14.1.2.2. 
недруштвеност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 14.1.2.2. 
недубок, -а, -о, одр. нёдубокй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
недуг, -а, -о, одр. нёдугй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
недуго, прип. 14.6. 
недужност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; l1.1.2.с.; 14.1.2.2. 
неђеља не него недјеља (в.) 

нежан и нежан ек. уп. ијек. њежан и ње

жан 

нежељен, -а, -о, одр. нежељенй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
нежења, -ё м, МН. нежење, нёжёња 14.1.1.а. 

нежењен, -а, -о, ОДр. нежењенй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
нежив, -а, -о, одр. нёжйвй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
неживост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неживотан, -тна, -тно, ОДр. нёживотнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неживотно, прип. 14.6. 
неживотност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нежно и нежно ек. уп. ијек. њежно и ње

жно 

незадовОљство 

нежност и нежност ек. уп. ијек. њежност и 

њежност 

незаборавак, -авка м, МН. незаборавци, не

заборавака, незаборавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

незаборiван, -вна, -вно, одр. нёзаборавнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незаборављен, -а, -о, одр. незаборављенй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаборављив, -а, -о, одр. незаборављивй, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
незаборављивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незаборавност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незавидан, -дна, -дно, одр. незавиднй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
незавидност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незавијен, -ена, -ено, одр. незавијенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
независан (не независтан) и независан (не 

независтан), -сна, -сно, одр. независнй и нёза

виснй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
независност и независност, -ости Ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
независтан и независтан не него незави

сан и независан (в.) 

незадовољавајуliй, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
незадовољан, -љна, -љно, одр. нёзадовољнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незадовољен, -а, -о, одр. незадовољени, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
незадовољеност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незадовољник, -а м, ВОК. нёзадовољнйче, МН. 

нёзадовољнйци, нёзадовољнйка, нёзадовољнй

цима и незадовољник, -ика м, вок. нёзадовољ

нйче, МН. незадовољници, незадовољника, неза

довољницима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
незадовољнички и незадовољнички, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незадовољно, прип. 14.6. 
незадовОљство, -а с, МН. незадовољства, не

задовољстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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незадi»кив 

незадi»кив, -а, -о, одр. незаДЈ)ЖИВЙ, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незадi»киво, прил. 14.6. 
незадi»кивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незадуго и незl\дуго, прил. 12.1.3.; 14.6. 
незl\дужен, -а, -о, одр. незадуженй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 1I.1.2.Ь.; 14.3. 
незаинтересован, -а, -о, одр. незаинтересо

ванй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаинтересованост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незајажљив, -а, -о, одр. незајажљивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 1I.1.2.с.; 4.2.а.; 14.3. 
незајажљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.1.2.2. 
незај8зив, -а, -о, одр. незајазивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаконит и незаконит, -а, -о, одр. 

незаконитй и нёзаконитй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
незаконито и незаконито, прил. 14.6. 
незаконитост и незаконитост, -ости Ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незалечив ек. уп. ијек. незаљечив 

неэалечивост ек. уп. ијек. незаљечивост 

незаљечив ијек. (ек. неэалечив), -а, -о, одр. 

незаљечивй (ек. незалечивй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
незаљечивост ијек. (ек. неэалечивост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неэаменљив ек. уп. ијек. незамјенљив 

незаменљивост ек. уп. ијек. неэамјенљи-

вост 

неэамењив ек. уп. ијек. неэамјењив 

незамењивост ек. уп. ијек. неэамјењивост 

неэаметљив ек. уп. ијек. неэамјетљив 

незамислив, -а, -о, одр. незамисливи, -а, 

-6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. = незамишљив, -а, 

-о, одр. незамишљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.2.2.1; 14.3. 
незамишљив = незамислив (В.) 

незамјенљив = незамјењив (В.) 
незамјенљивост = незамјењивост (В.) 
незамјењив ијек. (ек. неэамењив), -а, -о, одр. 

незам(ј)ењивй, -а, -о, ген. мн. -йх = незамјенљив 
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незаражљивост 

ијек. (ек. незаменљив), -а, -о, одр. незам(ј)ен

љивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

незамјењивост ијек. (ек. незамењивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу = незамјенљивост 

ијек. (ек. незаменљивост), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незВморан, -рна, -рно, одр. незаморнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незаморен, -а, -о, одр. незаморенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незамореност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незанимљив, -а, -о, одр. незанимљивй, -а, 

-6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
незанимљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незаобилазан, -зна, -зно, одр. нёзаобилазнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незапажен, -а, -о, одр. незапаженй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 1I.1.1.а.(4); 14.3. 
незапаженост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.1.а.(4); 14.1.2.2. 
незап8љив, -а, -о, одр. незапаљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незап8љивост, -ОСТИ Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незапамliен, -а, -о, одр. незапамћенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
незаплењив ек. уп. ијек. незапљењив 

незапљењив ијек. (ек. незаплењив), -а, -о, 

одр. незапљењивй (ек. незаплењивй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
незапослен,-а, -о, одр. незапосленй, -а, -о, 

ген. МН. -йх, (Клајн 2009: "незайослен, незайо
сленосш и р. незайошљен, незаЙошљеносШ. ") 
4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 

незапосленост, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незапочёт, -а, -о, одр. нёзапочётй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаражен, -а, -о, одр. незарiiженй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 1I.1.1.а.(4); 14.3. 
незаражљив, -а, -о, одр. незаражљивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 1I.1.2.с.; 14.3.а. 

незаражљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.с.; 14.1.2.2. 



незаразан 

незаразан, -зна, -зно, одр. незаразнй, -а, -5, 
ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

незарiiстао, незарасла и незарасла, незара

сло и незарасло, одр. незараслй, -а, -5, ген. мн. 
-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 

незасејiiн ек. уп. ијек. незасијiiн 

незаснјан ијек. (ек. незасејан), -а, -о, ОДр. 

незасијiiнй (ек. незасејанй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
незасит, -а, -о, одр. нёзаситй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. = незаситан, -тна, -тно, ОДр. 

незаситнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
= незасiпљив, -а, -о, ОДр. незаситљивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаситан = незаснт (в.) 
незасiпљив = незасит (в.) 
незаситљивост, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = незаситност, 

-ости ж, инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

незаситност = незасiпљивост (в.) 
незасиliен, -а, -о, одр. незасићенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
незасиliеност, -ости ж, инетр. -ости И -шћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незаслужан, -жна, жно, одр. незаслужнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.1.а.(4); 14.3. 
незаслужен, -а, -о, ОДр. незаслуженй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 11.1.1.а.(4); 14.3. 
незастарелост ек. уп. ијек. незастарјелост 

незастарео ек. уп. ијек. незастарио 

незастарив = незастарљив, -а, -о, одр. неза-
стар(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

незастаривост = незастарљивост, -ости ж, 
инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

незастарио ијек. (ек. незастарео), -(ј)ела, 

-(ј)ело, ОДр. незастар(ј)елй, -а, -о, ген. ми. -йх 

2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
иезастарјелост ијек. (ек. незастарелост), 

-ости ж, инетр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

незастарљив = незастарив (в.) 

незастарљивост = незастаривост (в.) 
незаустављив, -а, -о, одр. незаустављивй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незаустављивост, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

незгода 

незахвiiлан, -лна, -лно, одр. нёзахвалнй, -а, 

-5, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незахвiiлнiiк, -а м, ВОК. нёзахвалнйче, МН. 

нёзахвалнйци, нёзахвалнйка, нёзахвалнйци

ма l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
незахвiiлница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

незахвалницин не него незахвiiлничин 

(в.) 

незахвiiлничин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

незахвiiлнiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

незахвалност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незацељен ек. уп. ијек. незацијељен 

незацељив ек. уп. ијек. незацјељив 

незацијељен ијек. (ек. незацељен), -а, -о, одр. 

незацијељенй (ек. незацёљенй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.1.; 2.2.1; 4.2.а.; 14.3. 
незацјељив ијек. (ек. незацељив), -а, -о, ОДр. 

незац(ј)ељивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

незачёт, -а, -о, одр. нёзачётй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
незаштiiliен, -а, -о, одр. незаштйћенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
незаштiiliеност, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незбринут, -а, -о, одр. незбринутй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незбунљив = незбуњив, -а, -о, одр. незбун

љивй и незбуњивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
незбунљивост = незбуњивост, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незбуњен, -а, -о, одр. незбуњенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
незбуњив = незбунљив (в.) 
незбуњивост = незбунљивост (в.) 

незван, -а, -о, одр. нёзвiiнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
незваничан и незваничан, -ч на, -чно, одр. 

незваничнй и нёзваничнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незгода и незгода, -ё ж, ген. МН. нёзгода 

14.1.2.1.Ь. 
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незгодан 

незгодан и незгодан, -дна, -дно, одр. незгод

нй и нёзгоднй, -а, -о, ген. мн. - йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

незгодно и незгодно, прип. 14.6. 
незгодност и незгодност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незграпност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нездравост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неземаљскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
незнабожац, -шца м, вок. незнабошче, ин

стр. -шцем (не -ом), мн. незнабошци, незнабо

жаца, незнабошцима и незнабожац, -б6шца м, 

вок. нёзнабошче, инстр. незнаб6шцем (не -ом), 

мн. незнаб6шци, незнабожаца, незнаб6шцима 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.1.1.a.(I); 11.1.2.c.; 14.1.1.а.С. 
незнабожачкй и незнабожачкй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
незнабожнйк, -а м, вок. незнабожнйче, мн. 

незнабожнйци, незнабожнйка, незнабожнйци

ма 11.1.2.c.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
незнабоштво и незнабоштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
незналац, -алца м, вок. незналче, инстр. -ал

цем (не -ом), мн. незналци, незналаца 6.2.1.; 
7.2.2.а.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

незналачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

незналаштво, -а с, мн. незналаштва, незна

лаштiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
незналнца, -ё ж (и М), вок. -е, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1.а.Ь. (14.1.1.а.) 

незналичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

незнан, -а, -о, одр. нёзнанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
незнанац, -анца м, вок. нёзнiiнче, инстр. 

незнанцем (не -ом), мн. незюiнци, незнанiiцii 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
Незнанй јунак, Нёзнаног(а) јунака м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
незнiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
незнано, прип. 14.6. 
незнанчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
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неизбројан 

незнање, -а с, ген. мн. незнања 12.3.7.а.; 

14.1.3. 
незрелост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
незрео, -ела, -ело, одр. незрелй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
неitжйвљен, -а, -о, одр. неижйвљенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.с.; 14.3. 
неitжйвљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1O.I.I.с.; 14.1.2.2. 
неизбегнут ек. уп. ијек. неиэбјегнут 

неизбежан и неизбежан ек. уп. нјек. неизбје-

жан и неизбјежан 

неизбежив ек. уп. ијек. неизбјежив 

неизбеживост ек. уп. ијек. неизбјеживост 

неизбежно и неизбежно ек. уп. ијек. неизбје-

жно и неизбјежно 

неизбежност и неизбежност ек. уп. ијек. не

избјежност и неизбјежност 

неизбирљив, -а, -о, ОДр. неизбирљивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизбјегнут нјек. (ек. неизбегнут), -а, -о, одр. 

неизБШегнутй, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неизбјежан и неизбјежан ијек. (ек. неизбе

жан и неизбежан), -жна, -жно, одр. неизБU)е

жни и неизБU)ежни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; l1.1.2.а.; 14.3. 

неизбјежив ијек. (ек. неизбежив), -а, -о, ОДр. 

неизБШеживи, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 11.1.2.a.; 14.3. 

неизбјеживост ијек. (ек. неизбеживост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; l1.1.2.Ь.; 14.1.2.2. 

неизбјежно и неизбјежно ијек. (ек. неизбе

жно и неизбежно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.2.с.; 
14.6. 

неизбјежност и неизбјежност ијек. (ек. неиз

бежност и неизбежност), -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; l1.1.2.с.; 
14.1.2.2. 

неизбријiн, -а, -о, одр. неизбријанй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизбројан, -јана, -јано, ОДр. нёизбројани, 

-а, -о, ген. МН. -их, (према не избројати) 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 



неизбројан 

неизбројан, -јна, -ј но, одр. нёизбројнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх, (безброј ан, неизбројив) 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неизбројив, -а, -о, одр. неизбројивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизбројивост, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизбројно, прип. 14.6. 
неизбр6јност, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизведен,-ена,-ено,одр. неизведеНЙ,-а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизведив = неизведљив, -а, -о, одр. неиз

вед(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизведивiiст = неизведљивост, -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизведљив = неизведив (в.) 
неизведљивост = неизведивост (в.) 

неизвежбiн ек. уп. ијек. неизвјежбiн 

неизвежбiност ек. уп. ијек. неизвјежбi-

ност 

неизвезен, -ена, -ено, одр. неизвезенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх, (из земље и сл.) 4.2.а.; 14.3. 
нензвезен, -а, -о, одр. неизвезенй, -а, -о, ген. 

МН. -их, (неукрашен везом) 4.2.а.; 14.3. 
неизвесно ек. уп. ијек. неизвјесно 

неизвесност и неизвесност ек. уп. ијек. не

извјесност и неизвјесност 

неизвестан и неизвестан ек. уп. ијек. неиз

вјестан и неизвјестан 

неизвештiчен ек. уп. ијек. неизвјештiчен 

неизвештiченост ек. уп. ијек. неизвјештi-

ченост 

неизвештен ек. уп. ијек. неизвијештен 

неitзвештен ек. уп. ијек. неitзвјештен 

неизвијештен ијек. (ек. неизвештен), -а, -о, 

одр. неизвијештенй (ек. неизвештенй), -а, -о, ген. 

МН. -йх, (необавештен) 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
неизвјежбiн ијек. (ек. неизвежбiн), -а, -о, 

одр. неизв(ј)ежбi1нй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

неизвјежбiност ијек. (ек. неизвежбiност), 

-ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неизвјесно ијек. (ек. неизвесно), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

неиздiшан 

неизвјесност и неизвјесност ијек. (ек. неиз

весност и неизвесност), -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизвјестан и неизвјестан ијек. (ек. неизве

стан и неизвестан), -сна, -СнО, одр. нёизв(ј)еснй 

и неизв(ј)еснй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неизвјештiчен ијек. (ек. неизвештiчен), 

-а, -о, ОДр. неизв(ј)ештаченй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неизвјештiченост ијек. (ек. неизвештiче

ност), -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неitзвјештен ијек. (ек. неизвештен), -а, -о, 

одр. неизв(ј)ештенй, -а, -о, ген. МН. -йх, (неизве

жбан) 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неизводљивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизвршен, -а, -о, одр. неизвршенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизвршење, -а с, ген. МН. неизвршења 

14.1.3. 
неизвршив, -а, -о, одр. неизвршивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизвршивост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизгладив = неизгладљив, -а, -о, ОДр. неиз

гшiд(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизгладивост = неизгладљивост, -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизгладљив = неизгладив (в.) 
неизгладљивост = неизгладивост (в.) 
неизглађен, -а, -о, одр. неизглађенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неitзглађеност, -ости Ж, ИнСТр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизгОворен,-а,-о,одр. неизговореНЙ,-а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизговорљивост, -ости Ж, ИнСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизгорив, -а, -о, ОДр. неизгоривй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизгоривост, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиздiшан, -ш на, -шно, одр. нёиздашнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; II.I.2.c.; 14.3. 
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ненздашност 

неиздашност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; ll.l.2.c.; 14.1.2.2. 
неиздржив = неиздржљив, -а, -о, одр. неиз

дРж(љ)ивй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиздрживост = неиздржљивост, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиздржљив = неиздржив (в.) 

неиздржљивост = неиздрживост (в.) 
неitзлёчен ек. уп. ијек. неitзлијечен 

неизлечив ек. уп. ијек. неизљечив 

неизлечиво ек. уп. ијек. неизљечиво 

неизлечивост ек. уп. ијек. неизљечивост 

неизлечљивост ек. уп. ијек. неизљечљи-

вост 

неизлијечен ијек. (ек. неизлёчен), -а, -о, одр. 

неизлијеченй (ек. неизлёченй), -а, -6, ген. МН. -йх 
2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

неitзлучен, -а, -о, ОДр. неизлученй, -а, -6, ген. 
МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

неизљечив ијек. (ек. неизлечив), -а, -о, ОДр. 

неизљечивй (ек. неизлечивй), -а, -6, ген. МН. -йх 
2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

неизљечиво ијек. (ек. неизлечиво), ПРИЛ. 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.6. 
неизљечивост ијек. (ек. неизлечивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неизменљив ек. уп. ијек. неизмјенљив 

неизменљивост ек. уп. ијек. неизмјенљи-

вост 

неизмёњен ек. уп. ијек. неизмијењен 

неизмењив ек. уп. ијек. неизмјењив 

неизмењивост ек. уп. ијек. неизмјењивост 

неизмёран ек. уп. ијек. неизмјёран 

неизмерив ек. уп. ијек. неизмјерив 

неизмеривост ек. уп. ијек. неизмјеривост 

неизмерљив ек. уп. ијек. неизмјерљив 

неизмерљивост ек. уп. ијек. неизмјерљи-

вост 

неизмёрно ек. уп. ијек. неизмјерно 

неизмерност ек. уп. ијек. неизмјерност 

неизмијењен ијек. (ек. неitзмёњен), -а, -о, 

ОДр. неизмијењенй (ек. неизмёњенй), -а, -6, ген. 
МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

неitзмйрен, -а, -о, ОДр. неизмйренй, -а, -6, 
ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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неизрађеност 

неизмирљив, -а, -о, ОДр. неизмирљивй, -а, 

-6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизмирљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неitзмишљен, -а, -о, одр. неизмишљенй, -а, 

-6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизмјенљив = неизмјењив (в.) 
неизмјенљивост = неизмјењивост (в.) 

неизмјењив ијек. (ек. неизмењив), -а, -о, одр. 

неизмU)ењивй, -а, -6, ген. МН. -йх = неизмјенљив 

ијек. (ек. неизменљив), -а, -о, одр. неизмU)ен

љивй, -а, -6, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

неизмјењивост ијек. (ек. неизмењивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неизмјёран ијек. (ек. неизмёран), -рна, -рно, 

ОДр. неизмU)ёрнй, -а, -6, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неизмјерив = неизмјерљив (в.) 

неизмјеривост = неизмјерљивост (в.) 

неизмјерљив ијек. (ек. неизмерљив), -а, -о, 

одр. неизмU)ерљивй, -а, -6, ген. МН. -йх = не
измјерив ијек. (ек. неизмерив), -а, -о, одр. не

измU)еривй, -а, -6, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неизмјерљивост ијек. (ек. неизмерљивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу = неизмјеривост 

ијек. (ек. неизмеривост), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизмјёрно ијек. (ек. неизмёрно), ПРИЛ. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
неизмјерност ијек. (ек. неизмерност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неitзнајмљен, -а, -о, одр. неизнiiјмљенй, -а, 

-6, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизоставан, -вна, -вно, одр. неизоставнй, 

-а, -6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неизравнан, -а, -о, ОДр. неизравнанй, -а, -6, 

ген. МН. -йх = неизраВНiiТ, -а, -о, ОДр. нёизрав

натй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизравнат = неизравнан (в.) 

неitзрађен, -а, -о, одр. неизрађенй, -а, -6, ген. 
МН. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 

неitзрађеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



неизражајан 

неизражајан, -јна, -јно, одр. нёизражајнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неизражен, -а, -о, одр. неизраженй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизражљив, -а, -о, одр. неизражљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх = неизразив, -а, -о, одр. неизразивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизр8жљивост, -ости Ж, ИНсТр. -ости И 

-ошћу = неизразивост, -ости Ж, инстр .. -ости И 
-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неизразив = нензражљив (в.) 

неизразивост = неизр8жљивост (в.) 
неизразит, -а, -о, одр. неизразитй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизразитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизрачунат, -а, -о, одр. нёизрачунатй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизрачунљив, -а, -о, одр. неизрачунљивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизрачунљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нензрецив, -а, -о, одр. неизрецивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неизрецивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неизречен,-ена,-ено,одр. неизреченй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неимање, -а С, ген. мн. неимања 14.1.3. 
неимар, -ара м, вок. нёимаре и нёимару, инстр. 

неимаром и неимарем, мн. неимари, неимара и 

неимар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. нё

имари, нёимара 5.2.2.; 14.1.1.а. 
неимарев и неимарев = неимаров и неи

маров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненмаров и ненмаров = неимарев и нi!и

марев (в.) 

неимарскй и неимарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
неимарство и неимарство, -а С, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
неимаштина и неимаштина = немаштина 

и немаштина (в.) 

неименован, -а, -о, одр. неименованй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неинтересiштан, -тна, -тно, одр. неинтере

сантий, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неискорјењив 

неискажљив = неисказив (в.) 

неискажљиво = неисказиво (в.) 
неискажљивост = неисказивост (в.) 

неисказан, -а, -о, одр. неискiiзанй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неисказаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неисказив, -а, -о, одр. неисказивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = неискажљив, -а, -о, одр. неискажљиви, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
неисказиво = неискажљиво, прип. 14.6. 
неисказивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

= неискажљивост, -ости Ж, ННСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неискварен, -а, -о, одр. неискваренй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неисквареност, -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неискићен, -а, -о, одр. неискићенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 

во 

неискоренљив ек. уп. ијек. неискорјенљив 

неискоренљиво ек. уп. ијек. неискорјенљи-

неискоренљивост ек. уп. ијек. неискорјен-

љивост 

неискорёњен ек. уп. ијек. неискоријењен 

неискорењив ек. уп. ијек. неискорјењив 

неискорењиво ек. уп. ијек. неискорјењиво 

неискорењивост ек. уп. ијек. неискорјењи-

вост 

неискоријењен ијек. (ек. неискорёњен), -а, 

-о, ОДр. иеискоријењенй (ек. иеискорёњенй), -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
неискоришtiен, -а, -о, одр. неискоришћенй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неискорйшliеност и неискоришliеност, 

-ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неискорјенљив = неискорјењив (в.) 

неискорјенљиво = неискорјењиво (в.) 

неискорјенљивост = неискорјењивост (в.) 

неискорјењив ијек. (ек. неискорењив) -а, -о, 

одр. иеискор(ј)ењивй = неискорјенљив нјек. (ек. 

неискоренљив), -а, -о, одр. неискор(ј)енљивй, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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неискорјењиво 

неискорјењиво ијек. (ек. неискорењиво) = 

неискорјенљиво ијек. (ек. неискоренљиво), 

прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
неискорјењивост ијек. (ек. неискорењи

вост) = неискорјенљивост ијек. (ек. неискорен

љивост), -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неискрен и неискрен, -а, -о, одр. неискренй 

и нёискренй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неискреност и неискреност, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неискусан и неискусан, -сна, -сно, одр. не

искусни и нёискусни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неискусност и неискусност, -ости Ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неискуство, -а с, ген. мн. неискУ-ства 14.1.3. 
неиспаван, -а, -о, одр. неиспаванй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспаваност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиспарљив, -а, -о, одр. неисшiрљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспијен, -ена, -ено, одр. неиспијенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспйсiiн, -а, -о, одр. неиспйсанй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспйсанiiст, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиспйтiiн, -а, -о, одр. неиспитiiни, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспИтљив, -а, -о, одр. неиспитљивй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неиспИтљивiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неисплатив = неисплатљив, -а, -о, одр. не

испшiт(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неисплативiiст = неисплатљивiiст, -ости Ж, 

ИнСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неисплатљив = неисплатив (В.) 

неисплатљивiiст = неисплативiiст (В.) 
неисплiiЬен, -а, -о, одр. неисплаћени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неисправан, -вна, -вно, одр. нёисправнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неисправљив, -а, -о, одр. неисправљивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

672 

неисхрањен 

неисправљивiiст, -ости Ж, ннсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиспр8вност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неиспрйчан, -а, -о, одр. неиспрйчiiнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспуњ8вање, -а с, ген. мн. неиспуњава

ња 14.1.3. 
неиспуњен, -а, -о, одр. неиспуњенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неиспуњење, -а с, ген. мн. неиспуњења 

14.1.3. 
неиспуњивiiст, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неистина и неистина, -е ж, ген. мн. -йна 

14.1.2.Ь. 

неистинит и неистинит, -а, -о, одр. неисти

нитй и нёистинитй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
неистинитост и неистинитiiст, -ости ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неистоветан,-тна, -ТНО,одр. неистоветнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неистоветнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неисторйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
неистражен, -а, -о, одр. неистрiiженй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; l1.1.2.Ь.; 14.3. 
неистраженiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; l1.1.2.Ь.; 14.1.2.2. 
неистребљ8вiiње = неистребљивање (В.) 

неистребљен ек. уп. ијек. неистријебљен 

неистребљење, -а с, ген. МН. неистребљења 

14.1.3. 
неистребљив, -а, -о, ОДр. неистребљивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неистребљивање, -а с, ген. МН. неистребљи

вања = неистребљавање, -а с, ген. МН. неистре

бљавii.ња 14.1.3. 
неистребљивiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неистријебљен ијек. (ек. неистребљен), -а, 

-о, одр. неистријебљенй (ек. неистребљенй), -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
неисхрiiњен, -а, -о, одр. неисхрањенй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 



неисхрiњеност 

неисхрiњеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неисцељен ек. уп. ијек. неисцијељен 

неисцељив ек. уп. ијек. неисцјељив 

неисцељивост ек. уп. ијек. неисцјељивост 

неисцијељен ијек. (ек. неисцељен), -а, -о, ОДр. 

неисцијељенй (ек. неисцёљенй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1; 4.2.а.; 14.3. 
неисцјељив ијек. (ек. неисцељив), -а, -о, одр. 

неисцU)ељивй, -а, -6, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неисцјељивост ијек. (ек. неисцељивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неисцрпан и неисцрпан, -пна, -п но, ОДр. не

исцрпнй и нёисцрпнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неисцрпив = неисцрпљив, -а, -о, ОДр. неис

цРп(љ)ивй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неисцрпивост = неисцрпљивост, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеисцрпљив = неисцрпив (в.) 
неисцрпљивост = неисцрпивост (в.) 

неисцрпност и неисцрпност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нејАкост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нејасан и нејасан, -сна, -сно, одр. нејаснй и 

нёјаснй, -а, -6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нејасност и нејасност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нејасноћа, -ё Ж, ген. МН. HejacHoћii 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

иејачак и иејiчак, -чка М, ВОК. -у, МН. -чци, 

-чiiка, -чцима 3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
нејединствен, -а, -о, ОДр. нејединственй, -а, 

-6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нејединственост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неједнак, -а, -о, одр. нёједнакй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неједнако, прип. 14.6. 
неједнакОсложан, -жна, -жно, одр. нејед

накОсложнй, -а, -6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
11.1.2.с.; 14.3. 

неједнакост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

некйдан 

неједначина, -ё ж, ген. МН. неједначйна 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

нејестив, -а, -о, одр. нејестивй, -а, -6, ген. МН. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

нејешан, -ш на, -ш но, ОДр. нејешнй, -а, -6, 
ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нејешност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нејунАк, -ака м, ВОК. нёјуначе, МН. нејунаци, 

нејунака, нејунацима ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

нејунiчкй, -а, -6, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

некад(А) (не њекад(А», прип. 2.1.4.2.3.; 14.6. 
некадањй и некадањй = некадашњй и не

кадашњй (в.) 

некадашњй и некадашњй (не њекадашњй 

и њекадашњй) = некадањй и некадањй = не
кошњй, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

некажњен, -а, -о, одр. некажњенй, -а, -6, ген. 
МН. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 

некажњеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
некажњив, -а, -о, одр. некажњивй, -а, -6, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
некажњивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некакав (не њекакав), -ква, -кво, одр. нёка-

квй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.2. 
некако, прип. 14.6. 
некамо (не њекамо), прип. 14.6. 
некамоли = некмоли, везн. 12.1. 
некарактёран,-рна,-рно,одр.нёкарактёр-

нй, -а, -6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некарактеристичан, -чна, -ч но, ОДр. нека

рактеристичнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неквалитётан и неквалilтётан, -тна, -тно, 

одр. нёквалитётнй и неквалитётнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неквалификован, -а, -о, ОДр. некв8лифико

ванй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неквалификованост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некй (не њекй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.4.3.; 

4.2.а.; 14.2.2.2. 
некй дан, прип. 14.6. 
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некй пут 

некй пут, прил. 14.6. 
некiщашњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
некиliен, -а, -о, одр. некићени, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
некмоли = некамоли (В.) 
некњиЖёван, -вна, -вно, одр. нёкњижевни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.b.; 14.3. 
иеко (не њеко), нёкога 2.1.4.2.3.; 10.4. 
некојй, -а, -е, ген. мн. -их 14.2.2.2.; 4.2.а.; 

12.1. 
неколегијалан, -лна, -лно, одр. нёколегијал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неколегијалност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неколик, -а, -о, одр. нёколики, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.2.2.2. 
неколики, -е, -а, ген. мн. нёколиких, нёко

ликим(а) 14.2.2.2. 
неколико (не њеколико), прил. 14.6. 
неколицина, -е ж, ген. мн. неколицина 

14.1.2.1.Ь. 

неком(ё),9.1.2. 

некомпетентан, -тна, -тно, одр. некомпе

тентни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некомпетентност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некомпетенција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
некомплетан, -тна, -тно, одр. нёкомплетни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некомпромисан и некомпромисан, -сна, 

-сно, одр. нёкомпромисни И некомпромисни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неконвенционалан, -лна, -лно, одр. нёкон

венционални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

неконвенционалност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неконвертиБЙJIан, -лна, -л но, одр. нёконвер

тибилни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неконвертибилност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неконзеквентан боље неконсеквентан (В.) 

неконзеквентност боље неконсеквент

ност (В.) 
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некрштеннцнн 

неконсеквентан (боље него неконзеквен

та н), -тна, -тно, одр. неконсеквентни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неконсеквентност (боље него неконзе

квентност), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неконтролисано, прил. 14.6. 
неконформизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
неконформист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти-

ма 14.1.1.е. 

неконформистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

некоректан, -тна, -тно, одр. нёкоректни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некоректност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некорйсност и некорисност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некорйстан и некористан, -сна, -сно, одр. 

нёкорисни И некорисни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

некористољубив, -а, -о, одр. некористољу

би ви -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
некористољубивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некористољубље и некористољубље, -а С, 

ген. мн. -љубља 14.1.3. 
некошњй = некадашњй и нек8дашњй (В.) 
некретнина, -е Ж, ген. мн. некретнина 

14.1.2.1.Ь. 

некрйв, -а, -о, одр. нёкриви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
некрitтичан, -чна, -чно, одр. некритичнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некрitтичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
некрitтичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
некрштен, -а, -о, одр. некрштенй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
некрштенйк, -ика м, ВОК. нёкрштениче, мн. 

некрштеници, некрштеника, некрштеницима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
некрштеница, -е Ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

некрштеницин не него некрштеничин 

(В.) 



некрштеничин 

некрштеничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

нектар, -а м, инстр. -аром и -арем, мн. нёкта

ри, нёктара 14.1.1.Ь.с. 

неку ван, -а, -о, одр. некуванй, -а, -б, ген. мн. 

-йх = р. покр. некухан, -а, -о, одр. некуханй, -а, 

-б, ген. мн. -йх 4.3.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некување = р. покр. некухање, -а с, ген. мн. 

-ања 4.3.3.; 14.1.3. 
некуд и некуда, прил. 14.6. 
некултура, -ё ж, ген. мн. некултура 

14.l.2.l.Ь. 

некултуран, -рна, -рно, одр. нёкултурнй, -а, 

-6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некултурност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неку м, -а м, мн. нёкумови, нёкумбва 

14.1.1.С. 

некурентан, -тна, -тно, одр. некурентнй, -а, 

-б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
некухан р. покр. = неку ван (в.) 
некухање р. покр. = некување (в.) 
нелагод, -бди ж, инстр. -бди и -бђу 3.3.2.а.; 

14.1.2.2.а. 

нелагодан и нелагодан, -дна, -дно, одр. нё

лагоднй и нелагоднй, -а, -6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

нелагодност и нелагодност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нелегалан, -лна, -лно, одр. нёлегалнй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нелегалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иелеп ек. уп. ијек. иелијеп 

иелијеп ијек. (ек. иелеп), -а, -о, одр. нёлије

пй (ек. нёлёпи), -а, -6, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1; 
4.2.а.; 14.3. 

нелИКВЙдан, -дна, -дно, одр. нёликвйднй, -а, 

-6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неликвидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нелицемеран ек. уп. ијек. нелицемјеран 

нелицемјеран ијек. (ек. нелицемеран), -рна, 

-рно, одр. нёлицемU)ёрнй, -а, -6, ген. МН. -йх 
2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

немало 

неличан и неличан, -ч на, -чно, одр. нелич

нй и нёличнй, -а, -б, ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

нелогичан и нелогичан, -чна, -чно, одр. нё

логичнй и нелогичнй, -а, -б, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нелогичност и нелогичност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нелојалан, -лна, -л но, одр. нёлојалнй, -а, -б, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нелојалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неломљив, -а, -о, одр. неломљивй, -а, -6, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неломљивост, -ости ж, ннстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нељубазан и нељубазан, -зна, -зно, одр. не

љубазнй и нёљубазнй, -а, -6, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

нељубазност и нељубазност и нељубаз

ност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нељубак, -пка, -пко, одр. нељупкй, -а, -б, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
нељубљеи, -а, -о, ОДр. нељубљенй, -а, -6, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
нељуди в. нечов(ј)ек 

нељудски, ПРНЛ. 14.6. 
нељудскй, -а, -б, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нељудскост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нељупкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нём ек. уп. ијек. нијем 

немајка и немајка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. 

МН. -кй и р. -ка 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1) или 11.3.2.а.; 
14.l.2.l.b. 

немак ек. уп. ијек. њемак 

немакиња ек. уп. ијек. њемакиња 

немалац (не немаоц), -аоца М, ВОК. немаоче, 

ннстр. немаоцем (не -ом), МН. немаоци, немалаца, 

немаоцима 6.2.1.; 7.1.2.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
немален, -а, -о, одр. нёмаленй, -а, -6, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
немалii и немалii, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
немало, ПрИЛ. 14.6. 
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немАн 

немАн, -ани ж, иистр. -ани и -ању, геи. ми. нё

мани, митол. 14.1.2.2. 
Немања, -е м, ВОК. Немања 1.2.1.1.а; 

14.1.1.а. 

Немањиliи, Немањићii м ми. 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
немањиliкй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.2.3.; 

4.2.а. 

немаоц не него немала ц (В.) 

немарљив, -а, -о, одр. немарљиви, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
немарљивац, -ивца м, ВОК. немарљивче, ии

стр. -йвцем (не -ом), ми. немарљивци, немарљи

ваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
немарљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немарност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немйстан (не немйсан), нёмасна, нёма

сно, одр. нёмаснй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

немйсан не него немйстан (В.) 

нематеријiлан, -лна, -лно, одр. нёматеријал

ни, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нематериј8лност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немати, нёмам, 3. л. ми. немају, прил. сад. не-

мајући 14.5.1.1.(3) али не имати 12.3.7.а. 
немац ек. уп. ијек. нијемац 

Немац ек. уп. ијек. Нијемац 

Немачкi ек. уп. ијек. Њемачкi 

иемачкй ек. уп. ијек. њемачки 

немачко-англофранцуски ек. уп. ијек. ње-

мачко-англофранцуски 

немачко-италијiнско-јапiнски ек. уп. ијек. 

њемачко-италијiнско-јапiнскй 

немачко-француски ек. уп. ијек. њемачко

-англофранцуски 

немаштина и немаштина = неимаштина и 

неимаштина, -е ж, геи. ми. -йна 14.1.2.1.Ь. 

немеза и немеза, -е ж, геи. ми. нёмеза, (осве-

та) 14.1.2.1.Ь. 

немерен ек. уп. ијек. немјерен 

немерив ек. уп. ијек. немјерив 

немерљив ек. уп. ијек. немјерљив 

немерљивост ек. уп. ијек. немјерљивост 

немеродАван ек. уп. ијек. немјеродАван 
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немнца 

немеродавност ек. уп. ијек. немјеродав

ност 

неметiл, -ала м, ми. неметали, неметала 

14.1.1.с. 

неметiлнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
немешiње ек. уп. ијек. немијешiње 

немијешање ијек. (ек. немешање), -а с, геи. 

ми. -ања 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
немилицё, прил. 14.6. 
немило, прил. 14.6. 
немилосно, прил. 14.6. 
немилосрдан и немилосрдан, -дна, -дно, 

одр. нёмилосрдни И немилосрдни, -а, -о, геи. ми. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немилiк:рдност и немилосрдност и неми

лосрдност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немилiк:рђе и немилiк:рђе и немилосрђе, 

-а с, геи. ми. -срђа 3.3.2.а.; 14.1.3. 
немилост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу, 

(према мiiлост) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немилост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу, 

(према немио) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немилостан и немилостан, -сна, -сно, одр. 

немилоснй и нёмилоснй, -а, -о, геи. ми. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немилiк:тив и немилости в, -а, -о, одр. не

милостиви и немилостиви, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
неминован, -вна, -вно, одр. нёминовни, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неминовност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немио, -ила, -ило, одр. немили, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
немйр, -а м, иистр. -ом, ми. нёмири, нёмира 

14.1.1.Ь.с. 

немирко, -а м, ми. немирци, немирка, не

мирцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
немйрност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немирноliа, -е ж, геи. ми. немирн6ћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

немирњiк, -ака м, ВОК. нёмирњаче, ми. не

мирњаци, немирњака, немирњацима 11.1.I.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

немица ек. уп. ијек. њемица 



Немица 

Немица ек. уп. ијек. Њемица 

иемјерен ијек. (ек. немерен), -а, -о, ОДр. нем(ј)е

ренй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

немјерив = немјерљнв (в.) 

немјерљив ијек. (ек. немерљив), -а, -о, ОДр. 

нем(ј)ерљивй, -а, -о, ген. МН. -йх = немјернв ијек. 

(ек. немерив), -а, -о, одр. немU)еривй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
немјерљивост ијек. (ек. немерљивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу = немјеривост 
ијек. (ек. немеривост), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немјеродвван ијек. (ек. немеродвван), -вна, 

-вно, одр. нёмU)еродавнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немјеродавност ијек. (ек. немеродавност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Немкиња ек. уп. ијек. Њемкнња 

немо ек. уп. ијек. нијемо 

немогућ, -а, -е, одр. нёмогућй, -а, -ё, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. = немогућан, -ћна, -ћно, одр. нё

могућнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немогућан = немогуli (в.) 
немогуliе = немогуliно, прип. 14.6. 
немогуliно = немогуliе (в.) 
немогуliност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немодеран, -рна, -рно, одр. нёмодёрнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немодерност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неморалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немост ек. уп. ијек. нијемост 

немотивисан, -а, -о, одр. немотивисанй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
немотивИСiiност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немоli, -оћи ж, инстр. -оћи и -оћу 14.1.2.2. 
немоliа ек. уп. ијек. њемоliа 

немоliан, -ћна, -ћно, одр. нёмоћнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немоliнйк, -нка М, ВОК. нёмоћнйче, МН. не

моћннци, немоћннка, немоћннцима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

иеи.викао 

немоliница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

HeMoliHocT, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нем рс, -реи ж, инстр. -реи и -рс ју 14.1.2.2.а. 

немрсан, -сна, -ено, ОДр. нёмрснй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немужеван, -вна, -вно, ОДр. нёмужёвнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немужевност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немузикiiлан, -лна, -лно, одр. нёмузикалнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
немузикалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немуслимiiн, -ана М, мн. немуслимани, 

немуслимана 14.1.1.а.С. 

немушкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
немушкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немушт, -а, -о, одр. нёмуштй, -а, -о, ген. мн. 

-йх ек. и ијек. = необ. ијек. њемушт, -а, -о, одр. њё

муштй, -а, -6, ген. МН. -йх, (ПМС: " ... и њемушшu 
(ијек. - мање обично)") 2.1.2; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

немуштост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
немчнти (се) ек. уп. ијек. ннјемчити (се) 

Немчиli ек. уп. ијек. Њемчиli 

Немчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), МН. 

Немчићи, Немчйћii 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
немштина ек. уп. ијек. њемштина 

нена Стана, нена-Станё ж, ВОК. нена-Стано 

и нена Стана, ненё Станё ж, ВОК. нёно Стано 

12.2.4.; 12.3.; 14.1.2.1.а. 
нена, -ё ж, ВОК. нено, ген. МН. нена 

14.1.2.1.а.Ь. 

ненавидан, -дна, -дно, одр. ненавиднй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненавидети ек. уп. ијек. ненавидјети 

ненавидјети ијек. (ек. ненавидети), -дйм, 

заст., (мрзети) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ненавидност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненавијен, -ена, -ено, ОДр. ненавијенй, -а, -6, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нен.викао, -кла, -кло, одр. ненавиклй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
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ненавикнут 

ненавикнут, -а, -о, одр. неюiвикнутй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненавикнутост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.2.2. 
ненавист, -исти Ж, инСТр. -исти И -ишћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненаглiшен, -а, -о, одр. ненаглiiшенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненаговештен ек. уп. ијек. ненаговије

штен 

ненаговијештен ијек. (ек. ненаговештен), 

-а, -о, одр. ненаговијештенй (ек. ненаговёште

ни), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ненаЩлежан, -жна, -жно, одр. ненадлежни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненаЩлежност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненадмашан и ненадмiшан, -ш на, -шно, 

одр. ненадмашнй и нёнадмiiшнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненадмашив, -а, -о, одр. ненадмашиви, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненадмашивост = ненадмашност (в.) 
ненадмашност = ненадмашивост, -ости Ж, 

инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненјднО, прил. 14.6. 
ненадокнадив, -а, -о, одр. ненадокнадивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненадокнадивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненадоместив ек. уп. ијек. ненадомјестив 

ненадоместивост ек. уп. ијек. ненадомје

стивост 

ненадомјестив ијек. (ек. ненадоместив), 

-а, -о, ОДр. ненадом(ј)естиви, -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ненадомјестивост ијек. (ек. ненадомести

вост), -ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ненаклоност = ненаклоњеност (в.) 

ненаклоњен, -а, -о, ОДр. ненаклоњенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненаклоњеност = ненаклоност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненакнадив, -а, -о, одр. ненакнадивй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
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ненасиliен 

ненакнадивост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неналажљив, -а, -о, одр. ненашЬкљиви, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненамеран ек. уп. ијек. ненамјеран 

ненамерност ек. уп. ијек. ненамјерност 

ненаметљив, -а, -о, одр. ненаметљивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненаметљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненамештен ек. уп. ијек. ненамјештен 

ненамештеност ек. уп. ијек. ненамјеште

ност 

ненамјеран ијек. (ек. ненамеран), -рна, -рно, 

одр. ненам(ј)ерни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ненамјерност ијек. (ек. ненамерност), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ненамјештен ијек. (ек. ненамештен), -а, -о, 

одр. ненам(ј)ештенй, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

ненамјештеност ијек. (ек. ненамештеност), 

-ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ненаоружiн, -а, -о, одр. нёнаоружанй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненападiње, -а с, ген. МН. ненападiiња 

14.1.3. 
ненападљив, -а, -о, ОДр. ненападљиви, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненаплатив, -а, -о, ОДр. ненаплативй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ненаплативост, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненаплiliен, -а, -о, одр. ненаплiiћенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
ненародан, -дна, -дно, одр. ненароднй, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненасељен, -а, -о, одр. ненасељени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ненасељеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ненасилан, -лна, -л но, ненасилнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненасиliен, -а, -о, одр. ненасићенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 



ненаучан 

ненаучан, -ч на, -чно, одр. нешlучнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненаучен, -а, -о, одр. ненаученй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ненаучно, прип. 3.1.2.; 14.6. 
ненаучност, -ости Ж, ИИсТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неначёт, -а, -о, одр. нёначетй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ненепчанii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
ненормалан, -лна, -лно, одр. нёнормални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ненормалност, -ости Ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
необавезан, -а, -о, одр. необавезани, -а, -о, 

ген. мн. -йх, (који се није обавезао) 4.2.а.; 14.3. 
необавезан, -зна, -зно, одр. нёобавезнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх, (који не обавезује) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

необавезаност, -ости Ж, ИнсТр. -ости И -ошћу, 

(према необавезан) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
необавезно, прип. 14.6. 
необавезност и необавезност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу, (према необавезан) 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неонацист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

неписмен, -а, -о, одр. неписменй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.3.7.а.; 14.3. 
непопустљив, -а, -о, одр. непопустљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.(1); 14.3. 
непОСредан и непосредан, -дна, -дно, одр. 

неПОсреднй и нёпосреднй, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непОСредно и непосредно, прнn. 14.6. 
непОСредност и непосредност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непостојан, -а, -о, одр. нёпостојани, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непостојаност и непостојаност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непостојање и непОстојање, -а С, ген. мн. 

-ања 14.1.3. 
непОстојеliii и непостојёliii, -а, -е, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 

непошумљен 

непотврђен, -а, -о, одр. непОтврђенй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непотпуно и непотпуно, прип. 14.6. 
непотпуност и непотпуност, -ости Ж, ИнсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непотребност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непотрошан, -ш на, -шно, одр. непотрошнй, 

-а, -5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непотрошив = непотрошљив, -а, -о, одр. не

потрош(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непотрошивост, -ости Ж, ИнсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непотрошљив = непотрошив (в.) 

непоliудан и непоliудан, -дна, -дно, одр. не

поћудни и нёпоћудни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

непоliудност и непоliудност, -ости Ж, ИнсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непоуздан, -а, -о, одр. нёпоуздани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непоузданост, -ости Ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непоуздање, -а с, ген. мн. непоуздања 

14.1.3. 
непочашliен, -а, -о, одр. непочашћени, -а, -5, 

ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
непоштедан и непоштедан, -дна, -дно, одр. 

нёпоштеднй и непоштеднй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непоштедно и непоштедно, прип. 14.6. 
непоштеђен, -а, -о, одр. непоштеђени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непоштен и непоштен, -а, -о, одр. нёпоште

нй и непоштенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непоштено и непоштено, прип. 14.6. 
непоштењак, -ака, вок. нёпоштењаче, мн. 

непоштењаци, непоштењака, непоштењаци

ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
непоштење, -а С, ген. мн. непоштења 14.1.3. 
непоштивање = непоштовање и непошто

вање и непоштовање (в.) 

непоштовање и непоштовање и непошто

вање = непоштивање, -а С, ген. мн. -ња 14.1.3. 
непошумљен, -а, -о, одр. непошумљени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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неправ 

неправ, -а, -о, одр. нёправй, -а, -о, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

неправда, -е ж, ген. мн. неправда и неправ

дй 14.1.2.1.Ь. 

неправедан и неправедан, -дна, -дно, одр. 

нёправеднй и неправеднй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неправеднйк, -а м, вок. нёправеднйче, мн. 

нёправеднйци, нёправеднйка, нёправеднйци

ма ll.1.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
нёправедница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

неправедницин не него неправедничин 

(в.) 

неправедничин (не неправедницин), -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неправедно и неправедно, прил. 14.6. 
неправедност и неправедност, -ости ж, ии

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неправй, -а, -о, геи. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непраВЙJlан, -лна, -л но, одр. нёправйлнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неправилно, ПРИЛ. 14.6. 
неправилност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неправичан и неправичан, -чна, -ч но, одр. 

неправичнй и нёправичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неправичност и неправичност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неправни, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неправник, -а м, ВОК. неправнйче, МН. неправ

нйци, неправнйка, неправнйцима 11.1.1.a.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

неправност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неправо и неправо, -а с, ген. МН. -ва, (према 

право) 14.1.3. 
неправо и неправо, прил. 14.6. 
неправовремен, -а, -о, ОДр. неправовременй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непрактичан и непрактичан, -ч на, -чно, 

ОДр. непрактичнй и нёпрактичнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрактичност и нёпрактичност, -ости 

ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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непредузitмљнвост 

непребiiлан, -лна, -лно, ОДр. непреболнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх И непребiiлан, -лна, -лно, одр. нё

преболнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непребродив, -а, -о, одр. непребродивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непребројан = непребројив (в.) 
непребројнв, -а, -о, одр. непребројивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. = непребројан, -јна, 

-јно, ОДр. нёпребројнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

непреводив = непреводљив, -а, -о, одр. не
превод(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

непреводивост = непреводљивост, -ости Ж, 
инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

непреводљив = непреводив (в.) 
непреводљивост = непреводивост (в.) 

непрегледан, -а, -о, одр. непрегледiiнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх (према не прегледати) 4.2.а.; 14.3. 
непреглёдан и непрегледан, -дна, -дно, 

одр. нёпрегледнй и непрегледнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх, (који се не може прегледати) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

непреглёдност и непрегледност и непре

гледност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непредвНдив = непредвНдљив, -а, -о, одр. 

непредвид(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
непредвНдивост = непредвНдљивост, 

-ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

непредвНдљив = непредвНдив (в.) 

непредвНдљивост = непредвНдивост (в.) 
непредвиђен, -а, -о, одр. непредвиђенй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непредвиђеност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непредострожан, -жна, -жно, ОДр. нёпредо

строжнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.c.; 
14.3. 

непредострожност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.I.2.c.; 14.1.2.2. 
непредузilмљив, -а, -о, одр. непредузимљи

вй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непредузitмљивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



непредусретљив 

непредусретљив, -а, -о, одр. непредусрет

љиви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непредуеретЉИВiiет, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрекидан и непрекiЩан, -дна, -дно, одр. 

непрекидни и нёпрекидни, -а, -о, ген. мн. -их 

(трајан) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрекiЩан, -а, -о, одр. непрекйдiiни, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непрекiiдно и непрекидно, прип. 14.6. 
непрекиднiiст и непрекiiднiiст, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрекинут, -а, -о, одр. непрекинути, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непрекiiран ек. уп. ијек. непријекiiран 

непрекорачен,-а,-о,одр. непрекорачени, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непрекорачив,-а,-о,одр. непрекорачиви, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непрекiiрнiiст и непрекорнiiст ек. уп. ијек. 

непријекiiриiiст и непријекорнiiст 

непрелазан и непрелазан и непрелазан, 

-зна, -зно, одр. непрелазни и непрелазни и нё

прелазни, -а, -о, ген. мн. -их, ек. И ијек., (ПМС: 

"неuрелазан, -зна (ек.); ијек.: неuрелазан (непри

јелазан), -зна") 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрелазнiiст и непрелазнiiст и непре

лазнiiет, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непремОСтив, -а, -о, одр. непремОстиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непремОстивiiст, -ости Ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непренесен (не непренешен), -ена, -ено, одр. 

непренесени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непренilcив, -а, -о, одр. непренОсиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непренОсивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрестан и непрестАн, -а, -о, одр. непре

стани и нёпрестани, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
непрестанце и непрестанце и непрестан

це, прип. 14.6. 
непресушан и непресушан, -ш на, -шно, 

одр. непресушни и непресушни, -а, -о, ген. мн. 

-их 1I.I.2.c.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

непријатељ 

непресушив = непресушљив, -а, -о, одр. не
пресуш(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 1I.I.2.c.; 4.2.а.; 
14.3. 

непресушивiiст = непресушљивiiст, -ости 
ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; ll.l.2.a.; 
14.1.2.2. 

непресушљив = непресушив (В.) 
иепресушљивiiст = непресушивiiст (В.) 

непресушно и непресушно, прип. ll.l.2.c.; 
14.6. 

непресушнiiст и непресушнiiст, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу ll.l.2.c.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

непретенциiiзан, -зна, -зно, одр. нёпретен

циозни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непретенцнiiзно, прип. 14.6. 
непретенци6зност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрецйзност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непривлачан, -чна, -чно, одр. нёпривлачни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непривреда, -е Ж, ген. мн. нёпривреда 

14.1.2.1.Ь. 

непривреднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непризн8вање, -а С, ген. мн. непризнавања 

14.1.3. 
непризнање, -а С, ген. мн. непризнања 

14.1.3. 
непризнат, -а, -о, одр. нёпризнати, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непризнатiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непријављен, -а, -о, одр. непријiiвљенii, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нёпрнјазан, -азни Ж, инстр. непријазни и 

непријiiжњу, (непријатељство) 5.1.5.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

непријАзан, -зна, -зно, одр. непријазнii, -а, 

-о, ген. мн. -их, (немио, нељубак) 5.1.5.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

непријазност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непријатан, -тна, -тно, одр. нёпријатни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непријатељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. -и, непријатеља, непријатељима, 14.1.1.а.Ь. 
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непријатељица 

непријатељица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

непријатељицин не него непријатељи

чин (в.) 

непријатељичин (не непријатељицин), -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непријатељски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
непријатељство, -а с, мн. непријатељства, 

непријатељстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
непријатност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непријекоран ијек. (ек. непрекоран), -рна 

-рно, одр. непријекорни (ек. непрекорни), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непријекорност и непријекорност ијек. (ек. 

непрекорност и непрекорност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошhу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

непријемљив, -а, -о, одр. непријемљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непријемљивост, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприкладност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприкосновен, -ена, -ено, одр. неприкосно

вени, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
неприкосновено, прил. 14.6. 
неприкосновеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприкривено, прил. 14.6. 
неприлагодљив, -а, -о, одр. неприлагодљи

ви, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
неприлагодљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприлагођеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприлика и неприлика, -е Ж, дат. -ци, ген. 

мн. -ика 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
неприличан и непрйличан, -ч на, -чно, 

одр. непрйлични, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неприличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприменљив ек. уп. ијек. непримјенљив 

неприменљивост ек. уп. ијек. непримјен

љивост 
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непримјетност 

непримењив ек. уп. ијек. непримјењив 

непримењивост ек. уп. ијек. непримјењи

вост 

непримерен ек. уп. ијек. непримјерен 

непримереност ек. уп. ијек. непримјере

ност 

неприметан и неприметан ек. уп. ијек. не

примјетан и непримјетан 

неприметно ек. уп. ијек. непримјетно 

неприметност и неприметност ек. уп. ијек. 

непримјетност и непримјетност 

непримеliен ек. уп. ијек. непримијеliен 

непримијеliен ијек. (ек. непримеliен), -а, -о, 

одр. непримијећени (ек. непримећени), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
непримјенљив ијек. (ек. неприменљив), -а, 

-о, ОДр. неприм(ј)енљиви, -а, -о, ген. мн. -их = не

примјењив ијек. (ек. непримењив), -а, -о, одр. 

неприм(ј)ењиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

непримјенљивост ијек. (ек. непримен

љивост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = непримјењи

вост ијек. (ек. непримењивост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непримјењив = непримјенљив (в.) 
непримјењивост = непримјенљивост (в.) 
непримјерен ијек. (ек. непримерен), -а, -о, 

одр. неприм(ј)ерени, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

непримјереност ијек. (ек. непримереност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

непримјетан и непримјетан ијек. (ек. не

приметан и неприметан), -тна, -тно, одр. нё

прим(ј)етни и неприм(ј)етни, -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непримјетљив ијек. (ек. неприметљив), 

-а, -о, ОДр. неприм(ј)етљиви, -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непримјетљивост ијек. (ек. неприметљи

вост), -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

непримјетно ијек. (ек. неприметно), ПРИЛ. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
непримјетност и непримјетност ијек. (ек. 

неприметност и неприметност), -ости Ж, ин-



неприродан 

сТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неприродан и непрнродан, -дна, -дно, одр. 

неприродни и нёприродни, -8, -о, ген. мн. -их 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неприродност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприсвојив, -а, -о, одр. неприсвојиви, -8, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неприсебан, -бна, -бно, одр. непрйсебни, -8, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неприсебност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприсиљен, -а, -о, одр. неприсиљени, -8, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неприсиљеност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непристојан и непристојан и непристојан, 

-јна, -јно, одр. непристојни и непристојни и нё

пристојни, -8, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непристојно и непристојно, прип. 14.6. 
непристојност и непристојност и непри

стојност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непристрасан и непристрастан, -сна, -сно, 

одр. непристрасни и непристрасни, -8, -о, ген. 
мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

непристрасно, прип. 14.6. 
непристрасност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприступан и неприступан, -п на, -пно, 

одр. неприступни и нёприступни, -8, -о, ген. мн. 
-их = неприступачан и неприступачан, -чна, 

-чно, одр. неприступачни и нёприступачни, -8, 
-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неприступачан и неприступачан = непри

ступа н и неприступан (в.) 

неприступачно и непрitступачно, прип. 

3.1.3.; 14.6. 
неприступачност и неприступачност = 

неприступност, -ости Ж, ИнСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрitступност = неприступачност и не

приступачност (в.) 

иеприсутан и неприсутан, -тна, -тно, одр. 

неприсутни и неприсутни, -8, -о, ген. мн. -их 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

непродат 

неприсутност и неприсутност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8,2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприхватљив, -а, -о, одр. неприхватљиви, 

-8, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3:· 
неприхвitтљивост, -ости Ж, ИнСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неприхваliен, -а, -о, одр; 'неприхваћени, -8, 

-о, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непробављен, -а, -о, одр. непрОбављени, -8, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непробављив, -а, -о, одр. непробављиви, -8, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непробављивост, -ости Ж, и нСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непробитачан, -ч на, -чно, одр. непробитач

ни, -8, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непробитачност, -ости Ж, ИнСТр. -ости И 

-ошћу 3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непробојан и непробојан, -јна, -јно, одр. не

проБОјни и нёпробојни, -8, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

непробојност и непробојност, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрооуђен, -а, -о, одр. непробуђени, -8, -о, 

ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непрооушен, -а, -о, одр. непробушени, -8, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непроведен, -ена, -ено, одр. непроведени, -8, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непроведив, -а, -о, одр. непроведиви, -8, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непроведивост, -ости Ж, ИнСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непроветрен ек. уп. ијек. непровјетрен 

непровйдан, -дна, -дно, одр. нёпровидни, -8, 
-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

непровидност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непровјетрен ијек. (ек. непроветрен), -а, -о, 

одр. непровU)етрени, -8, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

неПРОВОДНiiК, -а м, мн. непроводници, не

пр6воДника, непр6водницима lI.1.1.а.(I); 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
непродат, -а, -о, одр. нёПРОД8ТИ, -8, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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нёпродуктйван 

нёпродуктйван, -вна, -вно, одр. нёпродук
тйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нёпрозйран, -рна, -рно, одр. нёпрозйрнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрозирност, -ости Ж, ннСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрозрачан и нёпрозрачан, -чна, -чно, одр. 

непрозрачнй и нёпрозрачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрозрачност, -ости ж, ннСТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёпроизводан и непроизводан, -дна, -дно, 

одр. нёпроизводнй И непроизводнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непрокуван, -а, -о, одр. непрокуванй, -а, -о, 

ген. мн. -йх = р. покр. непрокухан, -а, -о, одр. 

непрокуханй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

непрокухан р. покр. = непрокуван (в.) 

нёпролазан и непр6лазан и непролазан, 

-зна, -зно, одр. нёпролазнй и непролазнй и не

пролазнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нёпролазност и непр6лазност и непро-

лазност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непромашнв, -а, -о, одр. непромашивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непроменљив ек. уп. ијек. непромјенљнв 

непроменљивост ек. уп. ијек. непромјен-

љивост 

непромёњен ек. уп. ијек. непромијењен 

непромењив ек. уп. ијек. непромјењив 

непромењивост ек. уп. ијек. непромјењи-

вост 

непромијењен ијек. (ек. непромёњен), -а, -о, 

ОДр. непромијењенй (ек. непромёњенй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
непромишљен, -а, -о, одр. непромишљенй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
непромишљено, прип. 8.2.2.1.; 14.6. 
непромишљеност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непромјенљив ијек. (ек. непроменљив), -а, 

-о, ОДр. непромU)енљивй, -а, -о, ген. МН. -йх = 

непромјењнв ијек. (ек. непромењив), -а, -о, ОДр. 

непромШењивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 
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непрОсвијеliеност 

непромјенљивост ијек. (ек. непроменљи

вост), -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = непромјењивост 

ијек. (ек. непромењивост), -ости ж, инСТр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
непромјењив = непромјенљив (в.) 

непромјењивост = непромјенљивост (в.) 
непромочив, -а, -о, одр. непромочивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непромочивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непронађен, -а, -о, ОДр. непронађенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непр6писан и нёпропйсан, -сна, -ено, одр. 

непрописнй и нёпропйснй, -а, -о, ген. МН. -йх, 

(који није по пропису) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непропйсан, -а, -о, ОДр. непропйсiiнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх, (према не прописати) 4.2.а.; 14.3. 
непр6писно и нёпропйсно, прип. 14.6. 
непропустљив, -а, -о, одр. непропустљивй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непропустљивост, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёпрорачунат, -а, -о, ОДр. нёпрорачунатй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нёпрорачунатост, -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непрорачунљив, -а, -о, одр. непрорачунљи

вй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
непрЬсвётљен ек. уп. ијек. непрЬсвијетљен 

непрОсвётљеност ек. уп. ијек. непрОсвије

тљеност 

непрОсвёliен ек. уп. ијек. непрОсвијеliен 

непрОсвёliеност ек. уп. ијек. непрОсвијеliе

ност 

непрЬсвијетљен ијек. (ек. непрЬсвётљен), -а, 

-о, одр. непрОсвијетљенй (ек. непрОсвётљенй), 

-а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
непрЬсвнјетљеност нјек. (ек. непрЬсвётље

ност), -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

непрЬсвијеliен ијек. (ек. непрЬсвёliен), -а, -о, 

одр. непрОсвијећенй (ек. непрОсвёћенй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
непрОсвијеliеност ијек. (ек. непрОсвёliе

ност), -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



непрОспаван 

непрОспаван, -а, -о, одр. неПРОспавани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
непротивречан ек. уп. ијек. непротиврје

чан 

непротиврјечан ијек. (ек. непротивречан), 

-ч на, -чно, одр. непротиврU)ечни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непроходан и нёПРОХбдан, -дна, -дно, одр. 

непроходни и нёпроходни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непроходност и непрох6дност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
непроценљив ек. уп. ијек. непроцјенљив 

непроценљивiiст ек. уп. ијек. непроцјенљи-

вбст (в. непроцјењивост) 

непрiщёњен ек. уп. ијек. непрiщијењен 

непроцењив ек. уп. ијек. непроцјењив 

непроцењивост ек. уп. ијек. непроцјењи-

вост 

непроцијењен ијек. (ек. непроцёњен), -а, -о, 

ОДр. непроцијењени (ек. непроцёњени), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
непроцјенљив = непроцјењив (в.) 
непроцјенљивост = непроцјењивост (в.) 

непроцјењив ијек. (ек. непроцењив), -а, -о, 

одр. непроцU)ењиви, -а, -о, ген. мн. -их = непро

цјенљив ијек. (ек. непроценљив), -а, -о, одр. не

процU)енљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

непроцјењивост ијек. (ек. непроцењивiiст), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу = непроцјенљи

вост ијек. (ек. непроценљивост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

непрочитiн, -а, -о, одр. нёпрочитанй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
непрошiipен, -а, -о, одр. непроширени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Нептун, -уна м, ВОК. Нёптуне и Нептун, -а 

м, ВОК. -е 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
непун, -а, -о, одр. непуни, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 

ца 

непунолетан ек. уп. ијек. непунољетан 

непунолетнйк ек. уп. ијек. непунољетнйк 

непунолетница ек. уп. ијек. непунољетни-

нёравност 

непунолетност ек. уп. ијек. непунољет

ност 

непунољетан ијек. (ек. непунолетан), -тна, 

-тно, одр. непунољетни (ек. непунолетни), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
непунољетнйк ијек. (ек. непунолетнйк), -а 

м, ВОК. -ниче, МН. -ници, -ника, -ницима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

непунољетница ијек. (ек. непунолет-

ница), -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

непунољетност ијек. (ек. непунолетност), 

-ости Ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

непушач, -ача м, ВОК. нёпушачу, инстр. 

непушачем (не -ом), МН. непушачи, непушача 

3.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
непушачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

непушачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

непце, -а С, МН. непца, небаца и нёбаца, неп

цима, анат. 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
непчан, -а, -о, одр. непчани, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
нёраван, -авни ж, инстр. -авни и -авњу (не

равнина) 14.1.2.2. 
нервван, -вна, -вно, ОДр. нёравни, -а, -о, ген. 

МН. -их (који није раван) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неравнина, -ё ж, ген. мн. неравнина 

14.1.2.1.Ь. 

нёравномёран ек. уп. ијек. нёравномјёран 

неравномерност ек. уп. ијек. неравномјер

ност 

неравномјёран ијек. (ек. неравномёран), 

рна, -рно, одр. нёравномU)ёрни, -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неравномјерност ијек. (ек. неравномер

ност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нёравноправан,-вна,-вно,одр. нёравно-

правни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неравноправност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёравност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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неравнотежа 

нераанотежа, -ё ж, ген. мн. неравнотежа 

14.1.2.1.Ь. 

Hi!piд. -а М, мн. нёрiiди, Hёpiiдa, (неделат

ност) 14ЈЈ.с. 

нерад, -а, -о, одр. нерадй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(који НI:l.je рад, којем није драго) 4.2.а.; 14.3. 
Hi!piдaH, -дна, -дно, нёраднй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нi!рiднйк и нерiднйк, -а М, вок. -нйче, мн. 

-нйци, -нйка, -ницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

нi!рiдница и. нерiдница, -ё ж, вок. -е, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

нi!рiдницин не него нi!рiдничин (в.) 

нi!рiдничин (не нi!рiдницин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
нi!рiднйчкй и нерiднйчкй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нерадо и нi!радо, прил. 14.6. 
нерВђйње, -а с, ген. мн. нера.ђања 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
нерВђёње, -а с, ген. мн. нера.ђёња 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
неразБЛiжен, -а, -о, одр. неразблiiженй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неразБЛiженост, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неразбор, -а м, инсТр. -ом, мн. неразбори, не

разбора 14.1.1.Ь.С. 

неразборит, -а, -о, одр. неразборитй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; ,14.3. 
нерaiзборнтост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неразвијен, -ена, -ено, одр. неразвијенй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неразвијеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нi!разговётан ек. уп. ијек. нi!разговијетан 

неразговётно ек. уп. ијек. неразговијетно 

нi!раЗГОВёТНОСТ ек. уп. ијек. нi!разговнјет-

ност 

нi!разговијетан ијек. (ек. нi!разговётан), 

-тна, -тно, одр. нёразговијетнй (ек. нёразговёт

нй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

нi!разговијетно ијек. (ек. нi!разговётно), 

прил. 2.1.1.; 2.2.1; 14.6. 
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неразмншљеност 

нi!разговијетност ијек. (ек. нi!разговёт

ност), -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нi!разграНiТ, -а, -о, одр. нёразгранатй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нi!раздвојан, -јна, -јно, одр. нёраздвојни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нераздвојен, -а, -о, одр. нераздвојенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нераздвојив, -а, -о, одр. нераздвојивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нераздвојивост, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нi!раздвојно, ПРИЛ. 14.6. 
нераздёљен ек. уп. ијек. нераздијељен 

нераздељив ек. уп. ијек. нераздјељив 

нераздељивост ек. уп. ијек. нераздјељи-

вост 

нераздијељен ијек. (ек. нераздёљен), -а, -о, 

ОДр. нераздијељенй (ек. нераздёљенй), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
нераздјељив ијек. (ек. нераздељив), -а, -о, 

одр. нераздU)ељиви, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

нераздјељивост ијек. (ек. нераздељивост), 

-ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нераздру-жив, -а, -о, одр. нераздруживи, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; l1.1.2.а.; 14.3. 
нераздруживост, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.а.; 14.1.2.2. 
неразјашњен и неразјiшњен, -а, -о, ОДр. не

разјашњенй и неразјашњенй, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
неразјашњив, -а, -о, одр. неразјашњивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
неразјашњивост, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неразмёњен ек. уп. ијек. неразмијењен 

неразмијењен ијек. (ек. неразмёњен), -а, -о, 

одр. неразмијењенй (ек. неразмёњени), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
неразмншљен, -а, -о, одр. неразмишљенй, 

-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
неразмишљеност, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



неразмрснв 

неразмрснв, -а, -о, одр. нераЗМI>СИВИ, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неразмрснво, прил. 14.6. 
неразрађен, -а, -о, одр. неразрађени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неразрёшен ек. уп. ијек. неразрнјешен 

неразрешив ек. уп. ијек. неразрјешив 

неразрешивбст ек. уп. ијек. неразрјеши-

вбст 

неразрешљив ек. уп. ијек. неразрјешљив 

неразрешљивбст ек. уп. ијек. неразрјешљи

вост 

неразријешен ијек. (ек. неразрёшен), -а, -о, 

одр. неразријешени (ек. неразрёшени), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
неразрјешив ијек. (ек. неразрешив), -а, -о, 

одр. неразрU)ешиви, -а, -о, ген. мн. -их = нера

зрјешљив ијек. (ек. неразрешљив), -а, -о, одр. 

неразрU)ешљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а; 14.3. 

неразрјешивост ијек. (ек. неразрешивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу = неразрјешљн

вост ијек. (ек. неразрешљивбст), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неразрјешљив = неразрјешив (В.) 

неразрјешљнвост = неразрјешивбст (В.) 

неразрушнв, -а, -о, одр. неразрушиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неразуман, -м на, -м но, одр. нёразумни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неразумевање ек. уп. ијек. неразумијева-

ње 

неразумнјевање ијек. (ек. неразумевање), 

-а с, ген. мн. -ања 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
неразумљнв, -а, -о, одр. неразумљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неразумљнвБСт, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неразумно, прил. 14.6. 
неразумност и неразумност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неранљив = нерањив (В.) 

неранљивост = нерањивбст (В.) 

неранљивбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нереалност 

нерањив, -а, -о, одр. нерањиви, -а, -о, ген. мн. 

-их = неранљив, -а, -о, одр. неранљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нерањивбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

= неранљивост, -ости Ж, инстр. - ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерасвётљен ек. уп. ијек. нерасвијетљен 

нерасвијетљен ијек. (ек. нерасвётљен), -а, 

-о, одр. нерасвијетљени (ек. нерасвётљени), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
нераскИдив = нераскИдљив, -а, -о, одр. не

раскид(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

нераскИдиво = нераскИдљиво, прил. 8.1.2.1.; 
14.6. 

нераскИдивост = нераскИдљивост, -ости 
Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

нераскИдљив = нераскИдив (В.) 

нераскИдљиво = нераскИдиво (В.) 

нераскИдљивбст = нераскидивост (В.) 
нераскинут, -а, -о, одр. нераскинути, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 1О.1.1.а.; 14.3. 
нерасплетен, -ена, -ено, одр. нерасплетени, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
нераспознавање, -а с, ген. мн. нераспознава

ња 8.1.2.1.; 14.1.3. 
нерасположеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерастопив = нерастопљив, -а, -о, одр. не

растоп(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нерастопивост = нерастопљивбст, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерастопљив = нерастопив (В.) 

нерастопљивiiст = нераСТОПИВiiСТ (В.) 
нератобiiран, -рна, -рно, одр. нёратоборни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нерв, -а м, мн. нёрви, нёрава 14.1.1.с. 

иервирати (се), нервирам (се), 3. л. мн. нерви
рају (се), прил. сад. нервирајући (се) 14.5.1.1.(3). 

нервозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерђајуliй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нереалан, -лна, -лно, одр. нёреални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нереалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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нерегуЛiiран 

нерегулiiран,-рна,-рно,одр. нёрегуларни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нерегуларност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нередбван, -виа, -вио, одр. нёредовии, -3, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нередбвно, прил. 14.6. 
неред6вност, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нережишкii, -3, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Нереида, -ё ж 1.2.1.1.а.; 5.2.2.; 14.1.2.1. 
нерелигиiiзан, -зна, -зно, одр. нёрелигиозни, 

-а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нерелиги6зност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 5.2.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерентабiiлан, -лна, -лно, одр. нёрентабил

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нерентабiiЛНО, прил. 14.6. 
нерентабилност, -ости Ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Нерётва и Неретва, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.а. 

нерётко ек. уп. ијек. неријетко 

Нерётљанин, -а м, мн. Нерётљани, Нерётља

на и Неретљанин, -а м, мн. Неретљани, Нере

тљзнз 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
нерётљвнскн и иеретљiiискii, -а, -о, ген. мн. 

-их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
нерёшен ек. уп. ијек. неријешен 

нерёшено ек. уп. ијек. неријешено 

нерёшенiiст ек. уп. ијек. неријешенiiст 

нерешив ек. уп. ијек. нерјешив 

нерешивiiст ек. уп. ијек. нерјешивiiст 

нерешљив ек. уп. ијек. нерјешљив 

нерешљивiiст ек. уп. ијек. нерјешљивiiст 

неријетко ијек. (ек. нерётко), ПРИЛ. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

неријешен ијек. (ек. нерёшен), -а, -о, одр. не

ријешени (ек. нерёшени), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

неријешено ијек. (ек. нерёшено), ПРИЛ. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

неријешенiiст ијек. (ек. нерёшенiiст), -ости 

ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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несавјесннк 

нерitтмичан, -чна, -чно, одр. неритмични, 

-а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неритмичнiiст, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерјешив ијек. (ек. нерешив), -а, -о, ОДр. 

нерU)ешиви, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

нерјешивiiст ијек. (ек. нерешивiiст), -ости 

ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нерјешљив ијек. (ек. нерешљив), -а, -о, одр. 

нерU)ешљиви, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

нерјешљивост ијек. (ек. нерешљивост), 

-ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неродан, -диа, -дио, ОДр. иеродии, -3, -о, ген. 
мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

неродност, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нерођен, -а, -о, одр. иерођени, -а, -о, ген. МН. 

-их, (који се није родио) 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
нерођенн, -а, -о, ген. МН. -их, (који није у 

сродству) 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
нероткиња, -ё ж, ген. мн. нероткиња 

14.1.2.1.Ь. 

нерц, -а м, инСТр. -ом, МН. нёрчеви, нёрчёва 

l1.1.2.b.; 14.l.l.c. 
несабрiiн, -а, -о, ОДр. нёсабрани, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несабрiiНО, ПРИЛ. 14.6. 
несабрiiност, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несавесннк ек. уп. ијек. несавјесннк 

несавесница ек. уп. ијек. несавјесница 

несавесничин ек. уп. ијек. несавјесничин 

несавесно ек. уп. ијек. несавјесно 

несавесност ек. уп. ијек. несавјесност 
несавестан ек. уп. ијек. несавјестан 

несавИтљив, -а, -о, ОДр. несавитљиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несавИтљивост, -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несавјесннк ијек. (ек. несавесннк), -а м, 

ВОК. несавU)есниче, МН. несавU)есници, не

савU)есника, несавU)есницима 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 



несавјесннца 

несавјесница ијек. (ек. несавесница), -е ж, 

ВОК. -е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
несавјесничин ијек. (ек. несавесничнн), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несавјесно ијек. (ек. несавесно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
несавјесност ијек. (ек. несавесност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

несавјестан ијек. (ек. несавестан), -сна, -сно, 

одр. несавU)еснй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

несавлiiдiн, -а, -о, одр. несавлЗдiiнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несавлiщив = несавлiщљив, -а, -о, одр. не

савлад(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несавлiщивост = несавлiщљивост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несавлiщљив = несавлiщив (В.) 
несавлiщљивост = несавлiщивост (В.) 

несавремен, -а, -о, одр. несавременй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несавременйк, -а м, вок. несавременйче, мн. 

несавремеНЙЦИ,несавременйка,несавременй

цима lI.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
несавременица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

несавременицин не него несавремени

чин (В.) 

несавременичин (не несавременицин), -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несавременост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несавршен, -а, -о, одр. несавршенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несавршеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несавршенство, -а С, мн. несавршенства, не

савршенстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
несагласан, -сна, -сно, одр. несагласнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несагласност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несагледив, -а, -о, одр. несагледивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несагорив, -а, -о, одр. несагоривй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

несвесност 

несагоривост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несаломив = несаломљив, -а, -о, одр. неса

лом(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несаломиво = несаломљиво, прил. 14.6. 
несаломивост = несаломљивост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несаломљив = несаломив (В.) 

несаломљиво = несаломиво (В.) 

несаломљивост = несаломивост (В.) 
несамерљив ек. уп. ијек. несамјерљив 

несамерљивост ек. уп. ијек. несамјерљи-

вост 

несамјерљив ијек. (ек. несамерљив), -а, -о, 

одр. несамU)ерљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

несамјерљивост ијек. (ек. несамерљивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

несамостiлан, -лна, -лно, одр. нёсамостал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несамосталност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несан, -а, -о, одр. несанй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(без сна) 4.2.а.; 14.3. 
несан, несна м, мн. несани, нёсана, (неса

ница) 14.1.1.с. 

несаница, -е ж, ген. мн. несанйца 14.1.2.1.Ь. 

несатрвен,-ена, -ено, одр. несатрвенй,-а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несатрт, -а, -о, одр. нёсатртй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
несвагдањй = несвакitдашњй (В.) 
несвагдашњй = несвакitдашњй (В.) 
несвакitдањй = несвакitдашњй (В.) 

несвакitдашњй = несвакitдањй = несваг-
дањй = несвагдашњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.2.; 14.3. 
несвакiщневан и несвакодневан, -вна, 

-вно, одр. несвакодневнй и нёсвакодневнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несварљив, -а, -о, одр. несварљивй, -а, -а, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несварљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несвесно ек. уп. ијек. несвјесно 

несвесност ек. уп. ијек. несвјесност 
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несвест 

несвест ек. уп. ијек. несвијест 

несвестан ек. уп. ијек. несвјестан 

несвестнца ек. уп. ијек. несвјестица 

несвијест ијек. (ек. несвест), -ести ж, ин-

сТр. -ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

несвјесно ијек. (ек. несвесно), прип. 2.1.2.; 
2.1.2.; 14.6. 

несвјесност ијек. (ек. несвесност), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

несвјестан ијек. (ек. несвестан), -сна, -сно, 

одр. несвU)еснй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

несвјестица, -е ж, ген. МН. несвU)естйца 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
несвлiдан, -а, -о, ОДр. несвлiiдiiни, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несводљив, -а, -о, ОДр. несводљиви, -а, -о, 

геи. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несводљивiiст, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несвојствен, -а, -о, одр. несвојствени, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несврсисходан и несврсисходан, -дна, -дно, 

одр. несврсисходни и несврсисходни, -а, -о, геи. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несврсисходно и несврсисходно, прип. 

14.6. 
несврстан, -а, -о, одр. нёсврстанй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несврстаност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несвршен, -а, -о, одр. несвршенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несвршенiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несебичан и несебичан, -чна, -чно, ОДр. не

себични и нёсебичнй, -а, -о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

несебичнiiст и несебичнiiст, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несентименталан, -лна, -лно, одр. нёсенти

ментални, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несесер, -а м, инсТр. -ом, МН. несесери, несе

сера 14.1.1.Ь.С. 
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неслобода 

несечен и несечен ек. уп. ијек. несјечен и не

сјечен 

несиrурност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несиметричан, -чна, -чно, одр. несиметрич

ни, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несиметричнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несимшlтичан, -чна, -чно, одр. несимшiтич

ни, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несин, -а м, ВОК. -е, МН. нёсинови, нёсинова 

14.1.1.а.С. 

несистематичан, -чна, -чно, одр. несисте

матични, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

несистематичнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несистематски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3.а. 

несит, -а, -о, одр. несити, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
неситiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несјечен ијек. (ек. несечен), -а, -о, одр. не

сU)еченй, -а, -о, ген. МН. -их и несјечен (ек. несе

чен), -ена, -ено, ОДр. несU)ечени, -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несклад, -а м, МН. нёсклади, нёсклiiда 

14.1.1.С. 

нескладан, -дна, -дно, одр. нёскладни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несклад но, прип. 14.6. 
нескладнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нескривено, прип. 14.6. 
нескромност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неславан и неславан, -вна, -вно, одр. не

славни и нёславни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

несла..ање, -а С, ген. МН. неСЛlirања 14.1.3. 
несличнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неслобода, -е ж, ген. МН. неслобода 

14.1.2.1.Ь. 



неслободан 

неслободан и неслободан, -дна, -дно, одр. 

неслободни и неслободни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неслобоДоуман и неслобоДоуман, -м на, 

-мно, одр. неслобоДоумни и неслободоумни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несловён, -ена М, мн. несловени, неслове

на 14.1.1.а.с. 

несловёнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неслога и неслога, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. не

слога 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
несложан и несложан, -жна, -жно, одр. не

сложни и несложни, -а, -о, ген. мн. -их 11.1.2.с.; 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несложен, -а, -о, одр. несложени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несложив, -а, -о, одр. несложиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несложивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несложност и несложност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 

14.1.2.2. 
несломив = несломљив, -а, -о, одр. не

слом(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несломивост = несломљивост, -ости ж, ин

стр. -ости -и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несломљен, -а, -о, одр. несломљени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несломљив = несломив (В.) 
несломљивост = несломивост (В.) 
неслужбен, -а, -о, одр. неслужбени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неслуliен, -а, -о, одр. неслућени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неСмјњен, -а, -о, одр. несмањени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
HecMiicao, -сла М, мн. несмисли, несмисла 

6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 
несмислен, -а, -о, одр. несмислени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несмотреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несмотрењјк, -ака М, ВОК. несмотрењаче, мн. 

несмотрењаци, несмотрењака, несмотрењаци

ма 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

неспоран 

несмуliен, -а, -о, одр. несмућени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
несналажёње, -а М, ген. мн. несналажёња 

14.1.3. 
несналажљив, -а, -о, одр. несналажљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
несналажљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несносан и несносан, -сна, -сно, одр. несно

сни и несносни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

несносност и несносност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несношљив, -а, -о, одр. несношљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
несношљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несој, -оја м, инстр. -ојем (не -ом), мн. несоје

ви, несојёва 14.1.1.Ь.с. 

нt!солйдан, -дна, -дно, одр. несолидни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нt!солидiран, -рна, -рно, одр. несолидарни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несолидарност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несолидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несшiвiње, -а с, ген. мн. несшiвiiња 14.1.3. 
неспојен, -а, -о, одр. неспојени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
неспојив, -а, -о, одр. неспојиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неСПОјивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспокој, -оја м, инстр. -ојем (не -ом), мн. не

спокоји, неспокоја 5.2.2.; 14.l.l.Ь.с. 
неСПОКОјан, -јна, -ј но, одр. неспокојни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неспокојност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспор, -а М, инстр. -ом, мн. неспорови, не

спорова 14.1.1.с. 

неспоразум, -а м, мн. неспоразуми, неспо

разума 14.1.1.с. 

нt!споран и неспоран, -рна, -рно, одр. не

спорни и неспорни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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неспорно 

неспорно и неспорно, прип. 14.6. 
неспорност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспортски, прип. 14.6. 
неспортскй, -а, -о, геи. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
неспособност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспремност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспретност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неспретњак, -ака М, вок. нёспретњаче, инстр. 

неспретњаком, МН. неспретњаци, неспретњака, 

неспретњацима и неспретњак, -а М, вок. не

спретњаче, МН. неспретњаци, неспретњака, не

спретњацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
неспретњаковиli, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не 

-ом), МН. неспретњаковићи, неспретњаковића 

3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
иеспроводнйк, -а М, МН. неспр6воднйци, 

неспр6воднйка, неспр6воднйцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

неспутан и неспутан, -а, -о, одр. неспутани 

и нёспутанй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
неспутано и неспутано, прип. 14.6. 
несравњен, -а, -о, одр. несравњени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несравњено, прип. 14.6. 
несравњив, -а, -о, одр. несравњивй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
несравњивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несразмер ек. уп. ијек. несразмјер 

несразмёран ек. уп. ијек. несразмјёран 

несразмёрност ек. уп. ијек. несразмјёрност 

несразмјер ијек. (ек. несразмер), -а М, инстр. 

-ом, МН. несразмU)ери, несразмU)ёра 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 

несразмјёран ијек. (ек. несразмёран), -рна, 

-рно, одр. несразмU)ёрни, -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несразмјёрност ијек. (ек. несразмёрност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

несрби н, -а М, МН. нёсрби, нёсрба 14.1.1.а.с. 

несрёђен, -а, -о, одр. несрёђенй, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
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несташннца 

несрёђеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несретан = HecpeliaH (В.) 
несретнйк = несреliнйк (В.) 
несретница = несреliница (В.) 
Hecpelia, -ё ж, ген. МН. Hёcpёћii 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

HecpeliaH, -ћна, -ћно, одр. несрећнй, -а, -о, 
ген. мн. -йх = несретан, -тна, -тно, одр. несретни, 

-а, -о, ген. МН. -их 3.2.2.а.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несреliнйк, -а М, вок. несрећниче, МН. несрећ

ници, несрећника, несрећницима = несретник, 

-а М, вок. несретниче, МН. несретници, несретни

ка, несретницима 3.2.2.а.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

несретничин = несреliничин (В.) 
несреliница, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -и ца = не

сретни ца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

несреliничин = несретничин, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несродан, -дна, -дно, одр. несроднй, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.3.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несроднйк, -а М, вок. несродниче, МН. несрод

ници, несродника, несродницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
нестабйлан, -лна, -лно, одр. нёстабилни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нестабилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестајати, -јём 14.5.1.1.(2). 
несталан, -лна, -лно, одр. нёстални, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несталност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестанак, -анка М, мн. нестанци, нестанака, 

нестанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
нестанути не него нестати (В.) 

нестати (не нестанути), нестанем 12.3.7.а.; 

14.5.1.1.(1). 
несташлук, -а М, мн. несташлуци, неста

шлука, нестliшлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
нi!сташнйк, -а М, вок. нёстiiшниче, мн. нёста

шници, нёстiiшника, нёсташницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
несташница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

3.2.2.а.; 14.1.2.1.а.Ь. 



несташницнн 

несташннцин не него несташничин (в.) 

несташничин (не несташницин), -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
нестiшност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1., 14.1.2.2. 
нествйран, -рна, -рно, одр. нёстварни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нествйрност и нестварност, -ости ж, ннетр. 

-ости и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестitшљив, -а, -о, одр. нестишљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нестишљивост, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестрпљење, -а с, ген. МИ. нестрпљења 

14.1.3. 
нестрпљивац, -ивца М, вок. неСТЈшљивче, 

инетр. неСТЈшљивцем (не -ом), мн. неСТIШЉИВЦИ, 

неСТIшљиваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
нестрпљивост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестручан и нестручан, -ч на, -ч но, одр. не

стручни и нёстручни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нестручност и нестручност, -ости ж, инетр. 

-ости и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нестручњiк и нестручњiк, -а М, вок. -ња

че, мн. -њiiци, -њака, -њiiцима 3.1.2.; l1.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

нестручњiчкй и нестручњiчкй, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
несувисао и несувисао, -сла, -сло, одр. не

сувисли и нёсувисли, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

несувислост и иесувислост, -ОСТИ ж, инетр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несугласица, -е ж, ген. МИ. несугласица 

14.1.2.1.Ь. 

несуђен, -а, -о, одр. несуђени, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
несуђенйк, -ика М, вок. нёсуђениче, мн. не

суђеници, несуђеника, несуђеницима и несу

ђенйк, -а М, вок. несуђениче, мн. несуђеници, 

несуђеника, несуђеницима 3.3.2.а.; l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
несуђеница и несуђеница, -е ж, вок. -е, ген. 

мн. -ица 3.3.2.а.; 14.1.2.1.а.Ь. 

нетолерантан 

несуђеничин и несуђеничин, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
несумњивост, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несусретљив, -а, -о, одр. несусретљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
несусретљивост, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
несхватйње, -а с, ген. мн. HecxBaTiiњa 

14.1.3. 
несхватљив, -а, -о, одр. несхватљиви, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
несхватљивост, -ости ж, ииетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетакнут, -а, -о, одр. нетакнути, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нетакнутост, -ости ж, ииетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетактичан и нетактичан, -чна, -чно, одр. 

нетактични и нётактични, -а, -о, ген. ми. -их 

3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нетактичност и нетактичност, -ости ж, 

ииетр. -ости И -ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

нетачан и нетачан, -чна, -чно, одр. нетачни 

и нётачнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нетачност и нетачнiiст, -ости ж, инетр. -ости 

и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетелесан ек. уп. ијек. нетјелесан 

нетitпичан, -чна, -чно, одр. нетипични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нетitпичност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетјАк не него неЬАк (в.) 

нетјелесан ијек. (ек. нетелесан), -сна, -сно, 

одр. нетU)елеснй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нето, прид. индкл. 

нето регистар тона и нето регнстар тона, 

-тоне 12.3. 
нето тежина, нёто тежине ж И нето тежина, 

нето тежине ж 12.3. 
нетоксичан, -чна, -чно, одр. нетоксични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нетолерантан, -тна, -тно, одр. нетолерант

ни, -а, -о, геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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нетолерантност 

нетолерантност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетолеранција, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нетом, везн. И прип. 14.6. 
нетопив = нетопљив, -а, -о, одр. нет6п(љ) 

иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нетопивост = нетопљивост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нетопљив = нетопив (в.) 

нетопљивост = нетопивост (в.) 
нетрвгом, прип. 14.6. 
нётрвјан, -јна, -јно, одр. нётрајни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нетресен и нетресен, -а, -о, одр. нетресени и 

нетресени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а; 14.3. 
нетрпељив, -а, -о, одр. нетрпељиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нетрпељивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Hel1iiK (не нетјвк), -а м, вок. нёћiiче, мн. нё

ћаци, нёћака, нёћiiцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

Hel1aKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. HёћiiKa 
11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

неl1акиња, -ё ж, ген. мн. нећакиња 

14.1.2.1.Ь. 

неl1ачица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица, (према 

Hel1aKa) 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
неl1iiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
неl1Кiiње, -а С, ген. мн. нёћкања 14.1.3. 
нёl1кати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
Hel1y, нёћеш, нёће, нёћемо, нёћете, нећё, (од-

ричан облик од хтети) 12.3.7.Ь. 

неубедљив ек. уп. ијек. неубједљив 

неубедљивост ек. уп. ијек. неубједљивост 

неубитачан, -ч на, -чно, ОДр. неубитачнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неубједљив ијек. (ек. неубедљив), -а, -о, ОДр. 

неуБU)едљивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неубједљивост ијек. (ек. неубедљивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неублажен, -а, -о, одр. неублаженй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; l1.1.2.Ь.; 14.3. 
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неувјерљивост 

неублажив = неублажљив, -а, -о, ОДр. не

ублаж(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 11.1.2.а.; 

14.3. 
неублажљив = неублажив (в.) 
неубрiiн, -а, -о, ОДр. нёубрани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
неуваж8вiiње, -а С, ген. МН. неуважавања 

14.1.3. 
неувiiжен, -а, -о, одр. неувiiжени, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуважење, -а С, ген. МН. неуважења 14.1.3. 
неувежбiiн ек. уп. ијек. неувјежбiiн 

неувежбiiност ек. уп. ијек. неувјежбiiност 

неувезiiн, -а, -о, одр. неувёзани, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.;14.3. 

неувелост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неувео, -ла, -ло, одр. неувелй, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. 
неуверен ек. уп. ијек. неувјерен 

неувереност ек. уп. ијек. неувјереност 

неуверљив ек. уп. ијек. неувјерљив 

неуверљивост ек. уп. ијек. неувјерљивост 

нёувиђiiван, -вна, -вно, ОДр. нёувиђавни, -а, 

-о, ген. МН. -их 3.3.2.а.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неувиђавност и неувиђавност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неувјежбiiн ијек. (ек. неувежбiiн), -а, -о, одр. 

неувU)ежбанй, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неувјежбiiност ијек. (ек. неувежбiiност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неувјерен ијек. (ек. неуверен), -а, -о, одр. не

увU)ерени, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

неувјереност ијек. (ек. неувереност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неувјерљив ијек. (ек. неуверљив), -а, -о, одр. 

неувU)ерљиви, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

неувјерљивост ијек. (ек. неуверљивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



неувредљнв 

неувредљив, -а, -о, одр. неувредљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неувредљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуврнут, -а, -о, одр. неуврнути, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неувучен и неувучен, -а, -о, одр. неувучени 

и неувучени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 1I.1.1.а.(4); 

14.3. 
неугажен, -а, -о, одр. неугажени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 1I.1.1.а.(4); 14.3. 
неугасив, -а, -о, одр. неупicиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неугiшен, -а, -о, одр. неугашени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неУГЛiвљен, -а, -о, одр. неуглављени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуглађен, -а, -о, одр. неуглађени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неуглађеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуглёдан, -дна, -дно, одр. нёуглёдни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуглt!дност и неугледност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неугодан и неугодан, -дна, -дно, одр. неугод

ни и нёугодни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

неугодност и неугодност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неугошliен, -а, -о, одр. неугошћени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
неугрејвн ек. уп. ијек. неугријiн 

неугријiн ијек. (ек. неугрејвн), -а, -о, одр. 

неугријани (ек. неугрејани), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неугрожен, -а, -о, одр. неугрожени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неудвта, одр. нёудата, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
неудешен, -а, -о, одр. неудешени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неудобан и неудобан, -бна, -бно, одр. не

удобни и нёудобни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неудобност и неудобност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неукоричен 

неудовољен, -а, -о, одр. неудовољени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неудомљен, -а, -о, одр. неудомљени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неужегнут, -а, -о, одр. неужегнути, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неужежен, -ена, -ено, одр. неужежени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неузајаман, -м на, -мно, одр. нёузајамни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неузбудљив, -а, -о, одр. неузбудљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неузбудљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неузбуђен, -а, -о, одр. неузбуђени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неузбуђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуздржан, -а, -о, одр. нёуздржани, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуздржљив, -а, -о, одр. неуздржљиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуздржљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуздрман, -а, -о, одр. неуздрманй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неузнемitрiвiн, -а, -о, одр. неузнемйрiiвiiни, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неузнемйрен, -а, -о, одр. неузнемирени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неузрујавiње, -а С, ген. мн. неузрујавања 

14.1.3. 
неузрујiн, -а, -о, одр. нёузрујани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуједйњен, -а, -о, одр. неуједињени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неуједйњеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуједнiчен, -а, -о, одр. неуједначени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неуједНiченост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1l.1.2.b.; 14.1.2.2. 
неук и неук, -а, -о, одр. неуки и нёуки, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неукоричен и неукоричен, -а, -о, одр. не

укоричени и неукоричени, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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иеукротив 

иеукротив = иеукротљив, -а, -о, одр. иеу
крот(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

иеукротивост = иеукротљивост, -ости Ж, 

ннСТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеукротљив = иеукротив (в.) 
иеукротљивост = иеукротивост (в.) 

иеукроliеи, -а, -о, одр. неукроћени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
иеукроliеиост, -ости ж, ннСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеукрштеи, -а, -о, одр. неукрштеии, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
иi!укус, -а м, мн. нёукуси, нёукуса 14.1.1.С. 

иi!укусаи, -сна, -сно, одр. нёукусни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
иеукусност и иi!укусиост, -ости ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеулепшiвiи ек. уп. ијек. иеуљепшiвiи 

иi!улепшiи ек. уп. ијек. иi!уљепшiи 

иеуловљив, -а, -о, одр. неуловљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
иеуљепшiвiи ијек. (ек. иеулепшiвiи), -а, -о, 

одр. неуљепшавани (ек. неулепшавани), -а, -5, 
ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

иi!уљепшiи ијек. (ек. иi!улепшiи), -а, -о, одр. 

нёуљепшани (ек. нёулепшани), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
иеуљудаи и иi!уљудаи, -дна, -дно, одр. не

уљудни и нёуљудни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

иеуљудиост и иi!уљудиост, -ости ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеуљуђеи, -а, -о, одр. неуљуђени, -а, -5, ген. 

ми. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
иеуљуђеиост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеумереи ек. уп. ијек. иеумјереи 

иеумереиост ек. уп. ијек. иеумјереиост 

неумесаи и иеумесаи не него иеуместан и 

иеуместаи (в.) 

неумесио ек. уп. ијек. Hi!YMjecHo 
иеумесиост и иеумесиост ек. уп. ијек. иеу

мјесиост и иi!умјесиост 

иеуместан и иеуместаи ек. уп. ијек. иеумје

стан и неумјестан 

иеумёшiи ек. уп. ијек. неумијешiи 
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иеуииштив 

неумешаи и неумешан ек. уп. ијек. неумје

шаи и иеумјешаи 

неумешиост и иеумешност ек. уп. ијек. ие

умјешиост и иеумјешиост 

неумiiтаи и неумйтан, -тна, -тно, одр. нё

умитни и неумитни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

иi!умйтиост и иеумйтиост, -ости Ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеумишљеи, -а, -о, одр. неумишљени, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
иеумјерен ијек. (ек. неумерен), -а, -о, одр. 

неумU)ерени, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

иеумјереиост ијек. (ек. иеумереиост), -ости 

ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

иеумјесан и иеумјесан не него иеумјестаи 

и иеумјестаи (в.) 

иеумјесио ијек. (ек. иеумесио), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

неумјесиост и иi!умјесиост ијек. (ек. иеуме

сиост и иi!умесиост), -ости ж, иИСТр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неумјестаи и иi!умјестаи (не иеумјесан и 

иеумјесаи) ијек. (ек. неуместаи и иеуместаи 

не иеумесаи и неумесан», -сна, -сно, одр. не

умU)есни и нёумU)есни, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3., 4.2.а.; 14.3. 

иеумјешиост и иеумјешиост ијек. (ек. иеу

мешиост и иi!умешиост), -ости ж, инСТр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеумољивост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неумориост, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
иеумрлй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.1.2.; 

14.3. 
неунесен (не неунешен), -ена, -ено, одр. не-

унесени, -а, -5, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
иi!уиёт ек. уп. ијек. иеуиијет 

иеуиешеи не него иеуиесеи (в.) 

иеуиијет ијек. (ек. нi!уиёт), -а, -о, ОДр. нёу

нијети (ек. нёунети), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 
2.2.1; 4.2.а.; 14.3. 

иеуништив, -а, -о, ОДр. неуништивй, -а, -5, 
ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 



неуништивост 

неуништивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуносан, -сна, -сно, одр. неуноснй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуносност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуобичајен, -а, -о, одр. неуобичајенй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неуобичајеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуочљив, -а, -о, одр. неуочљивй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неупадљив, -а, -о, одр. неуп8дљивй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неупадљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неушiљив, -а, -о, одр. неушiљивй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неупilљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёупознат, -а, -о, одр. нёупознатй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неупокорив = неупокорљив, -а, -о, одр. не

упокор(љ)ивй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 4.3. 
неупокоривост = неупокорљивост, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неупокорљив = неупокорив (В.) 

неупокорљивост = неупокоривост (В.) 

неупоредив = неупоредљив, -а, -о, одр. неу-

поред(љ)ивй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неупоредивост = неупоредљивост, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неупоредљив = неупоредив (В.) 

неупоредљивост = неупоредивост (В.) 

неупотрёбљен ек. уп. ијек. неупотрије-

бљен 

неупотребљив, -а, -о, одр. неупотребљиви, 

-а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неупотребљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неупотријебљен нјек. (ек. неупотрёбљен), 

-а, -о, одр. неупотријебљени (ек. неупотрёбље

нй), -а, -5, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
нёуправан, -вна, -вно, одр. нёуправнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуправљив, -а, -о, одр. неуправљиви, -а, 

-5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

неурёђеност 

неупутан и нёупутан, -тна, -тно, одр. не

упутни и нёупутнй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неупутност и нёупутност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуравнотёжен, -а, -о, одр. неуравнотёженй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неуравнотёженост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неурађен, -а, -о, одр. неурађенй, -а, -5, ген. 

мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неуралгија (не невралгија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј5м, мед. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
неуралгичан, -ч на, -чно, одр. неуралгичнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неурастенија (не неврастенија), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј5м, мед. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
неурастеник, -а м, вок. неурастениче, мн. не

урастеници, неурастенйка, неурастеницима 

l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
неурастеничан, -чна, -ч но, одр. неурасте

ничнй, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

неурастеничар, -а м, вок. -аре и -ару, инстр. 

-аром и -арем, мн. неурастеничари, неурасте

ничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
неурастеничност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёурачунат, -а, -о, одр. нёурачунатй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неурачунљив = неурачуњив, -а, -о, одр. не

урачунљивй и неурачуњиви, -а, -5, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

неурачунљивост = неурачуњивост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неурачуњив = неурачунљив (В.) 

неурачуњивост = неурачунљивост (В.) 

неуредан и нёуредан, -дна, -дно, одр. не-

уреднй и нёуреднй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неуредност и нёуредност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неурёђен, -а, -о, одр. неурёђени, -а, -5, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неурёђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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неуровегетатйван 

неуровегетатйван, -вна, -вно, одр. нёурове

гетатйвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неур6за, -ё ж, ген. мн. неур6за 14.1.2.1.Ь. 

неурологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мед. 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
неуролошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

1I.1.2.с.; 14.3. 
неуропсихијiтар, -тра м, вок. -тре, инстр. 

-тром и -трем, мн. неуропсихијатри, неуроп

сихијатара 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
неуротик = неуротичар (в.) 
неуротичан, -ч на, -чно, одр. неур6тичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуротичар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. неур6тичари, неур6тичара 3.1.3.; 14.1.1.а. = 

неуротик, -а м, вок. неурОтиче, мн. неурОтици, 

неур6тйка, неур6тицима 1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

неуротичкй, -а, -о, ген. мн. -йх = неуротскй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуротскй = неуротичкй (в.) 
неурохирургија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мед. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
неуручив = неуручљив, -а, -о, одр. неу

руч(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
неуручивост = неуручљивост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неуручљив = неуручив (в.) 

неуручљивост = неуручивост (в.) 
неусвојив, -а, -о, одр. неусв6јивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неусвојивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неусиљен, -а, -о, одр. неусиљенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неусиљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуслужан, -жиа, -жио, одр. иёуслужнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 
неуслужност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1l.1.2.с.; 14.1.2.2. 
неусмерен ек. уп. ијек. неусмјерен 

неусмереност ек. уп. ијек. неусмјереност 

неусмјерен ијек. (ек. неусмерен), -а, -о, одр. 

иеусмU)еренй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 
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неутаживост 

неусмјереност ијек. (ек. неусмереност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неуспелост ек. уп. ијек. неуспјелост 

неуспео и неуспео ек. уп. ијек. неуспио и не

успио 

неуспех ек. уп. ијек. неуспјех 

неуспешан и неуспешаи ек. уп. ијек. неуспје

шан и неуспјешан 

иеуспешност и неуспешност ек. уп. ијек. не

успјешност и неуспјешност 

неуспио и неуспио ијек. (ек. неуспео и не

успео), -ела, -ело, одр. неуспелй и нёуспелй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 7.1.2.; 
14.3. 

неуспјелост ијек. (ек. неуспелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неуспјех ијек. (ек. неуспех), -а м, МН. нёу

спU)еси, нёусп(ј)ёха, иёусп(ј)есима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

неуспјешан и неуспјешан ијек. (ек. неу

спешан и неуспешан), -ш на, -шно, ОДр. неу

спU)ешнй и нёусп(ј)ешнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 
неуспјешност и неуспјешност ијек. (ек. неу

спешност и неуспешност), -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.с.; 
14.1.2.2. 

неуставан, -вна, -вио, ОДр. нёуставнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
неуставно, прип. 14.6. 
неуставност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неустаљен, -а, -о, ОДр. неустiiљенй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неустрiшив = неустрашљив, -а, -о, одр. не

устраш(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неустрiшивост неустрiшљивост, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

неустрiшљив = иеустрiшив (в.) 
неустрiшљивост = неустрiшивост (в.) 

иеутажив, -а, -о, одр. неутаживй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
неутаживост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



неУтврђен 

неУтврђен, -а, -о, одр. неутврђени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
неУтврђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неутерив ек. уп. ијек. неутјерив 

неутеривост ек. уп. ијек. неутјеривост 

неУтешан и неутешан ек. уп. ијек. неУтје-

шан и неутјешан 

неУтјеран ијек. (ек. неУтеран), -а, -о, одр. не

утU)ерiiни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

неутјеривост ијек. (ек. неутеривост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

неУтјешан и неутјешан ијек. (ек. неУтешан 

и неутешан), -шна, -шно, одр. неутU)ешни и нё

утU)ешни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

неутољив, -а, -о, одр. неутољиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неутралац, -алца м, вок. нёутралче, инстр. 

неутралцем(не-ом),мн.неутралци,неутрiiла

ца 6.2.1.; l1.l.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
неутрализовати = неутралисати (В.) 
неутралисати, -ишём = неутрализовати, 

-зу јем 14.5.1.1.(2) (и неутрализирати, неутра-
лизирам, 3. п. мн. неутрализирају, прип. сад. не
утрализирајући 14.5.1.1.(3». 

неутралист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

неутралност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неутрвен, -ена, -ено, одр. неутрвени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неУтрон, -она м, мн. неутрони, неутрона 

14.l.1.с. 

HeYтpoHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неутрошив, -а, -о, одр. неутрошиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неутрт, -а, -о, одр. нёутрти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
неутУжив, -а, -о, одр. неутуживи, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.а.; 14.3. 
неухватљив, -а, -о, одр. неухватљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неухватљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нецеловит 

неучёње, -а с, ген. мн. неучёња 14.1.3. 
неучествовање, -а с, ген. мн. неучествова

ња 14.1.3. = неучёшliе и неучешliе, -а с, ген. мн. 

-ешћii 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
неучтив и неучтив, -а, -о, одр. неучтиви и 

нёучтиви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неучтивост и неучтивост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
неуштављен, -а, -о, одр. неуштављени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
неформалан, -лна, -лно, одр. нёформални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нефрiпис, -а м, мн. -тиси, -тиса 14.1.1.с. 

нефролог, -а м, вок. нефроложе, мн. нефро

лози, нефролога, нефролозима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
нефрологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нехармонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нехармоничан, -чна, -чно, одр. нехармонич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нехат, -а м, мн. нёхати, нёхата 4.3.1.; 

14.1.1.с. 

нехигitјёнскii и нехitгијёнскii и нехигијён

CKii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
нехрват, -вата м, мн. нехрвати, нехрвата 

14.1.1.а.с. 

HexpBaTcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нехрitшliанин, -а м, ВОК. -е, мн. нехришћани, 

нехришћiiна 3.2.2.а.; 14.1.1.а.с. 

нехрitшliанскii, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
нехтење ек. уп. ијек. нехтијење 

нехтијење ијек. (ек. нехтење), -а м, ген. мн. 

-ња 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
нехуман, -а, -о, одр. нехумани и нёхумiiни, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
нехуманост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нец, -а м, инстр. -ом, мн. нёцови, нёцова 

14.1.1.Ь.с. 

нецелисходан и нецелitсходан ек. уп. ијек. 

нецјелисходан и нецјелitсходан 

нецелисходност и нецелitсходност ек. уп. 

ијек. нёцјелисходност и нецјелilсходност 

нецеловит ек. уп. ијек. нецјеловит 
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нецеловнтiiст 

нецеловитiiст ек. уп. ијек. нецјеловитiiст 

нецёњен ек. уп. ијек. нецијењен 

нецивилilзйрiнiiст = нецивилизовiНiiСТ и 
нецивИлизовiнiiст (в.) 

нецивилизовiн и нецивИлизовiн, -а, -о, 

одр. нецивилизованй и нецивилизованй, -а, -о, 

ген. МН. -йх = нецивилilзйран, -а, -о, ОДр. неци

вилизйранй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нецивилизовiнiiст и нецивИлизовiнiiст 

= нецивилизiiрiнiiст, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нецијењен ијек. (ек. нецёњен), -а, -о, одр. не

цијењенй (ек. нецёњенй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

нецјелисходан и нецјелисходан ијек. (ек. не

целисходан и нецелисходан), -дна, -дно, одр. 

нёцU)елисходнй и нецU)елисходнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нецјелисходНiiСТ и нецјеЛИСХОДНiiСТ ијек. 

(ек. нёцелисходнiiст и нецелисходнiiст), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нецјеловит ијек. (ек. нецеловит), -а, -о, ОДр. 

нецU)еловитй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

нецјеЛОВИТiiСТ ијек. (ек. нецеловитiiст), 

-ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

нец-лопта, нёц-лоптё ж, ген. МН. нёц-лоптй 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Нечаја, -ё ж, (река која протиче поред ма

настира Петковица) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
нёчасан не него нёчастан (в.) 

нечаснiiст и нёчаснiiст, -ости ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нечiст, нёчасти ж, ИнсТр. нёчасти и нёчашћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2.а. 
нi!частан (не нi!часан), -сна, -сно, ОДр. нёча

ени, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нечастив, -а, -о, ОДр. нечастивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нечедан, -дна, -дно, одр. нечеднй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нечеднiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёчијii (не њёчијii), -а, -ё, ген. МН. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
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нечулан 

нечињен, -а, -о, одр. нечињенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нечист и нечист, -а, -о, ОДр. нечистй и нёчи

стй, -а, -о, ген. МН. -йх, (прљав) 4.2.а.; 14.3. 
нёчiiст, -йсти ж, инсТр. -йсти И -йшћу, (нечи

стоћа) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2.а. 
нечистота, -ё ж, ген. мн. нечистота 

14.1.2.1.Ь. 

нечистоliа, -ё ж, ген. МН. нечистоћа 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

нечитак и нечитак, -тка, -тко, ОДр. нечиткй 

и нёчиткй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нечиткiiст и нёчиткiiст, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нечИтљив, -а, -о, ОДр. нечИтљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нечИтљивiiст, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нёчовек ек. уп. ијек. нёчовјек 

нечовечан и нёчовечан ек. уп. ијек. нечовје

чан и нёчовјечан 

нечовечнiiст и нёчовечнiiст ек. уп. ијек. не

човјечнiiст и нёчовјечнiiст 

нечовештво и нёчовештво ек. уп. ијек. не

човјештво и нёчовјештво 

нi!човјек ијек. (ек. нi!човек), -а м, ВОК. нё

човU)ече, МН. нёљуди, нёљудй 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.С. 

нечовјечан и нечовјечан ијек. (ек. нечове

чан и нёчовечан), -чна, -чно, одр. нечовU)ечнй 

и нёчовU)ечнй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

нечовјечнiiст и нёчовјечност ијек. (ек. нечо

вечнiiст и нёчовечнiiст), -ости ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

нечовјештво и нi!човјештво ијек. (ек. нечо

вештво и нi!човештво), -а С, МН. -штва, -штiiва 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
нечувiње, -а С, ген. МН. нечувiiња 14.1.3. 
нечувен, -ена, -ено, ОДр. нечувенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нёчујан и нечујан, -јна, -јно, одр. нёчујнй И 

нечујнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нечулан, -лна, -лно, одр. нечулнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



нешкодљивост 

нешкодљивост, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нешколован, -а, -о, одр. нешколованй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нешта не него нешто (в.) 

нештедимицё и нештедимицё = нештеди

цё, прип. 14.6. 
нештедицё = нештедимицё и нештеди

мицё (в.) 

нештедљив, -а, -о, одр. нештедљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нештедљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нешто (не нешта), нёчег(а), нёчем(у) 

2.1.4.2.3.; 12.1.; 14.2.2.2. 
ни за кога (не за нИкога) 12.3.2. 
ни за Kojii (не за нИкојii) 12.3.2. 
ни за чијii (не за нИчијii) 12.3.2. 
нИзашта, прип., (без разлога, беспотребно) 

14.6. 
ни о комё (не о нИкомё) 12.3.2. 
ии о чему (не о нИчему) 12.3.2. 
ни с(а) KiiM (не с(а) нИкiiм) 12.3.2. 
нивелисати, -ишём 14.5.1.1.(2) (и нивели-

рати, нивелйрам, 3. n. мн. нивелирају, прип. сад. 

нивелирајући 14.5.1.1.(3». 
Нивес, им. индкn. ж 1.2.1.1.а., 14.1.2.1. 
Нивесин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
ниво, -оа м, инстр. -оом, мн. нивои, нивоа 

5.2.2.; 14.1.1.С. 
нигда, прип. 14.6. 
нигде ек. уп. ијек. нЙГдје 

иигдииа, -ё ж, ген. мн. нигдина 14.1.2.1.Ь. 

нЙГдје ијек. (ек. нигде), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

нИдовёка ек. уп. нјек. нИдовијека 

нИдовијека ијек. (ек. нИдовёка), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

нйже (не снйже), прип. 14.6. 
ниже и нйжё и нйже в. ниско 

нижеразредий, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

нйжii в. низак 

нИз брдо, предn. изр. 

низ длаку, прнn. изр. 

низ(а) и низ(а), предn. 

нијансирати 

низ, -а м, пок. низу, мн. низови, низова и ни-

зови, низова 14.1.1.С. 

нИза ме 6.2.7.3. 
нИза се 6.2.7.3. 
нИза страну 6.2.7.3. 
низа те 6.2.7.3. 
нИзабога и нИзабога, прип. 12.1.3.; 14.6. 
нИзак, ниска и ниска, ниско и ниско, одр. ни-

скй, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. нижй, најнижй (не 

нискијй) 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3.3. 
ни за кога (не за никога) 12.3.2. 
ни за Kojii (не за нИкојii) 12.3.2. 
нИзам, -ама М, вок. низаме, мн. низами, 

низама 14.1.1.а.С. 

нИзамскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
низати, нижём, прип. сад. нижући 11.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
низашта = нИзашто, прип. 12.1.3.; 14.6. 
низашта, прнn., (без разлога, беспотребно) 

12.1.3.; 14.6. 
ни за чијii (не за нИчијii) 12.3.2. 
ни о комё (не о никомё) 12.3.2. 
ни о чему (не о нИчему) 12.3.2. 
ни пет ни шест и ни пёт ни шёст, прип. 

14.6. 
ни с(а) KiiM (не с(а) никiiм), 12.3.2. 
ни за шта (не за ништа) 12.3.2. 
нИзашто = нИзашта (в.) 

низбрдица и нИзбрдица, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

низбрдо, прип., (наниже) 12.1.3.; 14.6. 
низводнii и низводнii, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
низводно и низводно, прип. 12.1.3.; 14.6. 
низија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

нйзйја и нiiзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нИзiiјскii и нiiзiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3 
низина, -ё ж, ген. мн. низина 14.1.2.1.Ь. 

низiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нијi\нса, -ё ж, ген. мн. -анса и -ансй 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

нијi\нсiipаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нијансирати, нијансйрам, 3. n. мн. нијанси

рају, прип. сад. нијансирајући 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
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није 

није и није (одричан облик од јесам супл. 

през. гл. бити) 2.2.3.а. 

ниједан и ниједан, -дна, -дно, ген. мн. -их, 

(али ни један ни други; ни један једини) 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

ниједанпут, прил., (али ниједанједини пут) 

8.2.2.3.; 12.1.3.; 14.6. = ниједном, прил. 12.1.3.; 
14.6. 

ниједаред, прил. 12.1.3.; 14.6. 
ниједном = ниједанпут (в.) 
нијем ијек. (ек. нем), нијема, нијемо (ек. нема, 

немо), одр. нијеми (ек. неми), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
нијемац = њемак (в.) 
Нијемац (не Њемац) ијек. (ек. Немац), -мца 

м, инстр. Нијемцем (ек. Немцем, не -ом), мн. Ни

јемци, Нијемаца (ек. Немци, Немаца) (припад

ник немачког народа) 2.1.2.2.е.; 2.2.1.; 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

нијемац ијек. (ек. немац), -мца м, вок. нијемче 

(ек. нёмче, не -цу), инстр. нијемцем (ек. немцем, 

не -ом), мн. нијемци, нијемаца (ек. немци, не

маца) (нем човек) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

нијемјети ијек. (ек. немети), -мим 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

нијемо ијек. (ек. немо), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

нијемост ијек. (ек. немост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

нијемчити (се) ијек. (ек. немчити (се», ни

јемчим (се) (ек. немчим (се), прил. сад. нијемчећи 

(се) (ек. немчећи (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Ника = Нико, -е м, дат. Ники, ак. Нику, вок. 

Нико, инстр. Ником И Нико, -а м, дат. Нику, ак. 

Ника, вок. Нико, инстр. Ником 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
никад(а), прил. 6.5.1.; 14.6. 
никакав (не нИкаки и нИкаков), -к ва, -кво, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.2.2.2. 
никаки не него никакав (в.) 

никако, прил. 12.1.3.; 14.6. 
никаков не него нИкакав (в.) 

никал = никл и никл, -кла м 6.2.1.; 14.1.1.С. 
ника мо, прил., (у одричним реченицама) 

12.1.3.; 14.6. 
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нинџа 

никл И никл = никал (в.) 

никлен, -а, -о, одр. никлени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
нИкловати, -лујем 14.5.1.1.(2). 
НИКНУТИ = ниliи (в.) 
Нико = Ника (в.) 
нико, никог(а), дат. никому И никоме, инстр. 

никим; ни од кога (не од никога), ни о коме (не 

о никоме) 14.2.2.2. 
нИкоговиli и никоговиli, -а м, вок. -у, инстр. 

-ем (не -ом), мн. -ићи, -ићii 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нИкојако = нИкако (в.) 
никоји, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.2.2.2. 
Николајевна, -е Ж, дат. -ној 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
нИколик, -а, -о, одр. нИколики, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.2.2.2. 
николики = нИколик (в.) 
нИколико, прил. 12.1.3.; 14.6. 
Николица, -е м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Николицин не него Николичин (в.) 

Николичин, (не НИКОЛИЦИН), -а, -о, ген. мн. 

их, (према Николица) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Никољдан, -а м 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
нИкуд(а), прил. 12.1.3.; 14.6. 
Никшиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

Никшиliанин, -а м, мн. Никшићани, Нйк

шићiiна 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
никшиliки, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Никшиliко поље, Никшићког(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
нимало, прил. 12.1.3.; 14.6. 
нимфа, -е Ж, ген. мн. нимфii и нймфи 

14.1.2.1.Ь. 

нимфоманија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нимфоманка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Нин и Нин, -а м, лок. Нину, скр. за Недељне 

информативне новине 1.2.1.1.s.; 13.3.2.; 13.4.; 
13.5.1.d.; 14.1.1. 

Нин, Нина м 1.2.1.1.h. 
нинџа, -е м, мн. нинџе, нинџи 15.1.1.а.; 

14.1.1.а. 



Ниљаннн 

Ниљанин, -а м, мн. Ниљани, Ниљана, (ста

новник Нина) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Ниљiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Нина) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

нИодаклё (не нИоткiiле), прип. 12.1.3.; 14.6. 
нИоткiiле не него нИодаклё (в.) 

нИоткуд(ii), прип. 8.1.2.1.; 12.1.3.; 14.6. 
ниподаштавати, нипощiштавам, 3. п. мн. 

ниподаштавају, прип. сад. ниподаштавајући 

14.5.1.1.(3). 
нИпошто, прип., (али: нё зна ни по што је 

купио ни по што продао) 14.6. 
нирвана и нирвана, -ё ж, ген. мн. нирвана 

14.1.2.1.Ь. 

нирванскii и нирвiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
нИска, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. р. низака 6.2.2.Ь; 

8.\.2.\.; \\.2.\.(1); 14.1.2.1.Ь. 
нИскiiјё не него нilжё в. нИско 

нискијй не него нilжii (в.) 

ниско, прип., комп. ниже и ниже, најниже 

(не нискйјё, нiiјнискйјё), (према нИзак) 8.1.2.1.; 
14.6. 

нискобуuетнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
нискоградља, -е ж, ген. мн. -ња и -њй 

14.1.2.1.Ь. 

нискокалоричан, -ч на, -ч но, одр. нискока

лоричнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

нисконiпОНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
н Искост, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нит, нити ж, инстр. нити И нићу 3.2.2.а.; 

14.1.2.2. 
нитков, -6ва м, ВОК. ниткове, ми. нитк6ви, 

нитк6ва и нпков, -а м, вок. -е, мн. ниткови, ни

ткова 10.4.; 14.1.1.а.С. 
нитна, -ё ж, ген. ми. нитнй 14.1.2.1.Ь. 

нитрiiт, -ата м, ми. нитрати, нитрата 

14.1.1.С. 

нитроглицерйн, -ина м 14.1.1. 
нпро-једиљеља, нитро-једињења с ми. 

12.2.1.; 14.1.3.С. 

Нишлiiјка 

нпролак, -а м, мн. нитролакови, нйтрола

кова 12.1.3.; 14.1.1.С. 
ниliiiх, -аха м, ми. нићаси, нићаха, нићасима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ниliи = ник нути, никнём 14.5.1.1.(1). 
Ниliифор, -а м, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а.Ь. 

нИуколико, прип. 12.1.3.; 14.6. 
нихилИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
нихИлист(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

нихилистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

нихitлисткиља, -ё ж, геи. ми. нихилисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
ницати, ничем 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
нИчијй, -а, -е, геи. ми. -йх 4.2.а.; 12.1.; 

14.2.2.2. 
нИчицё, прип. 14.6. 
Ниuе-планина, Ниџе-планине ж, (планина 

у југозападном делу Републике Македоније) 

1.2.1.1.h.; 12.2.1.; 14.1.2.1. 
Ниш, Ниша м, иистр. Нишом И Нишем 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
нИша, -ё ж, геи. ми. ниша и ниша, -ё ж, геи. 

МН. ниша 14.1.2.1.Ь. 

ниш3дор, -а м, инстр. -ом, МН. нишадори, ни

шадора, хем. 14.1.1.с. 

нишан, -а м, ми. нишани, нишана и нишiiн, 

-ана м, МН. нишани, нишана 14.1.1.С. 

нишанити, -нйм 14.5.1.1.(4). 
нишанскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нишанuија, -ё м, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 3.4.3.; 14.1.1.а 
Нишевљанин = Нишлија (в.) 
Нишевљiiнка = Нишлiiјка (в.) 
Нишкi бiња, Нишкё бањё ж, пок. у Нишкбј 

бањи, (топлице) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Нишкii Бiња, Нишкё Б8њё ж, пок. У Нишкој 

Бањи, (насеље) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Нишлија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом, 

мн. Нишлије, Нишлйја 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
= Нишевљанин, -а м, ми. Нишевљани, Нише

вљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Нишлiiјка = Нишевљiiнка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), геи. МН. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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ништа 

ништа, ничег(а), дат. ничем(у), инстр. ничим 

12.1.3.; 14.2.2.1. 
ништав, -а, -о, одр. ништави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. = нИштаван, -вна, -вно, одр. ни

штавни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нИштаван = ништав (в.) 
ништавило, -а с, ген. мн. ништавила 14.1.3. 
ииштавност и ништавност = ништавост, 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

ништавост = нИштавнiiст и ништавност 
(в.) 

ништарија, -е ж (и м), дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь.; (l4.1.1.а.). 
ништити, -тим 14.5.1.1.(4). 
НЈ, скр. Наш језик 13.2.2. 
Н. Н. (лат. N. N., скр. поmеп nescio: име 

не знам, (ознака за непознату особу) 13.2.2.; 
13.5.2.Ь. 

нб што и но што, везн. 

Ноам Чомски (енгл. Noam Chomsky), Ноама 
Чомског(а) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

НОБ (ён-о-бе) НОБ-а м, НОБ-у, скр. за народ

ноослободилачка борба 13.3.2.Ь.; 13.5.2.Ь. 

нобеловац и нобеловац, -овца м, -овче, ин

стр. -овцем (не -ом), мн. -овци, -оваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

нобеловскii и нобеловскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
нов, нова и нова, ново и ново, одр. нови, -а, 

-о, ген. мн. -их, комп. новији, најновији 2.1.5.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Нова Варош, Нове Њiроши ж, лок. у Новој 

Њiроши 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.2. 
Нова Гвинеја, Нове Гвинеје ж 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.6.; 14.1.2.1. 
нова година, нове године ж, ген. мн. но

вих година, (читава, а не само њен први дан) 

14.1.2.I.Ь. 

Нова година, Нове године ж, (1. јануар) 
1.2.1.1.t.; 14.1.2.1. 

Нова Градишк:а, Нове Градишке ж, дат. Но

вој Градишци 1.2.1.1.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
Нова ШЬова, Нове Пазове ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
новајлија и новајлија, -е м, дат. -ији, вок. 

-ијо, инстр. -ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
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HOBii свијет 

новајлiiјка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
новајлiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Новак, -ака м, вок. Новаче и Новак, -а м, вок. 

Новаче 1.2.1.1.а.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

новак, -ака м, вок. новаче, мн. новаци, новака, 

новац има l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
новатор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. но

ватори, новатора 14.1.1.а. 

HOBaTopcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
hobaTOPCTBO,-ас, мн. новаторства,новатор

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
новац, новца м, инстр. новцем (не -ом), мн. 

новци, новаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
новелист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

новелистика, -е ж, дат. -ци ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
новелистичКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
новелисткиња, -е ж, ген. мн. новелисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
новембар, -бра м, инстр. -бром, мн. новем

бри, новембара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
новембарскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новечентист(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

новеченто, -а м, мн. новеченти, новечента 

14.1.1.С. 

HOBii век ек. уп. ијек. Нови вијек 
HOBii век ек. уп. ијек. HOBii вијек 
HOBii вијек ијек. (ек. HOBii век), новог(а) вије

ка (ек. века) м 2.1.1.; 2.2.1.; 1.2.1.1.ј.; 14.1.1. 
HOBii Град, Новог(а) Града м, (бивши Бо

сански Нови) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
HOBii завет ек. уп. ијек. HOBii завјет 
HOBii завјет ијек. (ек. HOBii завет), Новог(а) 

завU)ета м, (црквена књига) 2.1.2.; 2.2.2.; 
12.1.1ј.; 14.1.1. 

HOBii Пазар, Новог(а) Пазара м 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

HOBii СВД, Новог(а) Сада м, лок. Новом Саду 
1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 

HOBii свет ек. уп. ијек. HOBii свијет 
HOBii свијет, Новог(а) свијета (ек. Новог(а) 

свёта) м 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 



новина 

новина, -ё ж, ген. мн. новина 14.1.2.1.b. 
новинар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. новинари, новинара 14.1.1.а. 

новинарев = новинаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

новинарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
новинаркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новинаров = новинарев (в.) 
новинаРСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новинарство,-ас,мн. новинарства, нови-

нарстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
новине, новйна ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

новйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новитёт, -ета м, мн. новитети, новитета 

14.1.1.С. 

Новица, -ё м, вок. Новице 1.2.1.1.а.; 

14.l.2.l.a.; 
Новицин не него Нови чин (в.) 

Новичин (не Новицин), -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према Новица) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Новљанин, -а м, мн. Новљани, Новља

на, (становник Новога и Новскё) 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

Новљанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Новога и Новске) 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

новљанскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Новй 

и Новска) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Новљанчица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца, (пре

ма Новљанка) 3.1.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
Ново Брдо, Новог(а) Бi'ща с 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.3. 
Ново грОбље у Београду, Новог(а) гробља 

с 1.2.1.1ј.; 14.1.3. 
ново доба, новог(а) доба с, ген. мн. новйх до

ба и ново доба, новог(а) дОба с, ген. мн. новйх 

дОба, (ист. раздобље) 14.1.3. 
Ново Село Охридско, Новог(а) Села Охрид

ског(а) с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
Ново Село, Новог(а) Села с 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.3. 
Новобеограђанин, -а м, мн. Новобеограђа

ни, Новобе6грађана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.С. 
Новобеограђiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

нововјерство 

новоБРДСКii, -а, -о, геи. МН. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

Новобрђанин, -а м, МН. Нов06рђiiни, Но

в6брђана, (становник Новог Брда) 1.2.1.1.d.; 
3.3.2.а.; 14.1.1.С. 

НовОбрђанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй, (становница Новог Брда) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Нововарошанин, -а м, МН. Нововарошii

ни, НововаРОШiiнii, (становник Нове Вароши) 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Нововарошанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -кй, (становница Нове Вароши) 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

нововарошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

нововек ек. уп. ијек. нововјек 

нововекован ек. уп. ијек. нововјекован 

нововерац и нововерац ек. уп. ијек. нововје-

рац и ново вјера ц 

НОВОВёрје ек. уп. ијек. нововјёрје 

нововёрка ек. уп. ијек. нововјёрка 

нововерскй ек. уп. ијек. нововјерскй 

нововерство ек. уп. ијек. нововјерство 

нововисоконемачкii, -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
иововјек ијек. (ек. нововек), -ам, МН. нов6вШе

кови, нов6вШекова 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
нововјекован ијек. (ек. нововекован), -вна, 

-вно, ОДр. нововU)ековнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нововјерац ијек. (ек. нововерац), -ёрца м, ВОК. 

нов6вU)ёрче, инстр. -ёрцем (не -ом), МН. ново

в(ј)ёрци, нововШераца и нововјерац (ек. но

воверац), -ерца м, ВОК. нововјёрче, инстр. ново

вШерцем (не -ом), мн. нововU)ерци, нововШё

раца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
нововјерје ијек. (ек. нововёрје), -а с, ген. МН. 

нов6вШерја 2.1.3.2.; 2.2.1.; 14.1.3. 
нововјёрка ијек. (ек. нововёрка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -кй 2.1.3.2.; 2.2.1.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

нововјерскй ијек. (ек. нововерскй), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
нововјерство ијек. (ек. нововерство), -а м, 

МН. нововШерства, нововШерстава 2.1.3.2.; 
2.2.1.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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нововремен, -а, -о, одр. нововремени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
HOBoBpeMcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новогодишњii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
новогрilдИШКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

новоградња, -е Ж, ген. мн. новоградњи 

14.1.2.1.Ь. 

новоградСКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Но

Bii Град) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Новограђанин, -а м, мн. Новограђани, Но

вограђана 3.3.2.а.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Новограђанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Новогрод (пољ. Nowogr6d), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Новогрудек (пољ. Nowogr6dek), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
новогрчкii и новогрчКii, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
новодобнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новозаветнii ек. уп. ијек. новозавјетнii 

новозавјетнii ијек. (ек. новозаветнii), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
новозеландСКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

HOBii Зеланд) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Новозеланђанин, -а м, мн. Новозешiнђани, 

Новозешiнђана, (становник Новог Зеланда) 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.С. 
Новозеланђанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки, (становница Новог Зеланда) 3.3.2.а.; 

1I.3.2.f.; 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
ново изабран и новоihабран, -а, -о, одр. но

воизабрани и новоизабрани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
HOBoilмeHOBaH, -а, -о, одр. ново именовани, 

-а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
HOBoKaiiH, -ина м, иок. новокаине, ми. ново

каини, новокаина 5.2.2.; 14.1.1.а.С. 
новокомпонован, -а, -о, одр. новокомпоно

вани, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новокрштен, -а, -о, одр. новокрштени, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новолигаш, -аша М, вок. новолигашу, ин

стр. новолипiшем (не -ом), мн. новолигаши, 

новолигаша 14.1.1.а.Ь. 
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новонilдОШЛii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
новонаименован, -а, -о, одр. новонаимено

вани, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новонастаЛii, -а, -о, ген. мн. -их 7.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
новоОснован, -а, -о, одр. новоОсновани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
hoboOtbopeh,-а,-о,одр.новоОтворенИ,-а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Новопазарац, -рца м, инстр. Новопазарцем 

(не -ом), мн. Новопазарци, Новопазараца 6.2.1.; 
1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.Ь. = Новопазарлија, -е м, дат. 

-ији, инстр. -иј ОМ, мн. Новопазарлије, Новопа

зарлија, (становник Новог Пазара) 1.2.I.I.d.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

Новош\зарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки, (становница Новог Пазара) 1.2.1.1.d.; 
1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Новопазарлија = Новопазарац (в.) 
Новопазарскii санџак, Новопазарског(а) 

санџака м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
новопазарскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

новопЈЬОВСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

новопечен, -ена, -ено, одр. новопечени, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
новопОстављен, -а, -о, одр. новоп6ставље

ни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
новорођен, -а, -о, одр. новорођени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
новорођёнче и новорођенче, -ета с, мн. 

новорођенчад, новорођенчади 3.1.3.; 3.3.2.а.; 
14.1.3. 

новосаграђен, -а, -о, одр. новосаграђени, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
НОВОсадСКii договор, Нов6садског(а) дого

вора м 1.2.1.1.р.; 14.1.1. 
НОВОсадСКii салаши, Нов6садских салаша 

м мн. 1.2.1.1.h.; 14.1.1.С. 
НОВОсадскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

НовОсађанин, -а м, мн. Нов6сађани, Нов6са

ђана, (становник Новог Сада) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 
14.1.1.С. 



НовОсађАнка 

НовОсађАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Новог Сада) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

HOBOcBeTCKii ек. уп. ијек. HOBOcBjeTcKii 
HOBOcBjeTcKii ијек. (ек. HOBOcBeTCKii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
новост и новост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
новОстворен, -а, -о, одр. новОстворенй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новостечен, -ена, -ено, одр. новостеченй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
новотарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
новоуспОстављен, -а, -о, одр. новоуспОста

вљенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новоштокавскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
новцат и новцат, -а, -о, одр. новцатй и нов

цат, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
новчан, -а, -о, одр. новчанй и новчанй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
новчанiiк, -ика м, мн. новчаници, новчани

ка, новчаницима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
новчаница, -ё ж, ген. мн. новчанйца 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

новчаничнii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

новчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. новчи

ћи, новчйћа и н6вчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. нбвчићи, нбвчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
нога, -ё ж, дат. нози и нози, ак. ногу, лок. нози, 

мн. ноге, ногу 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
НОГllРИ, НОПlра м мн. 14.1.1.С. 

ногат, -а, -о, одр. ногатй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ногатати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
нбж, нбжа м, инстр. нбжем (не -ом), мн. нбжи, 

нбжа и нбжеви, нбжёва 14.1.1.Ь.с 

ножiр, -ара м, вок. ножару и ножаре, ин

стр. ножарем и ножаром, мн. ножари, ножара 

14.1.1.а. 

ножарев = ножаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

ножаров = ножарев (в.) 
ножетина = ножина, -ё ж, ген. мн. -йна, (ауг. 

од нбж) 14.1.2.1.Ь. 

номоканон 

ножиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ножићи, 

ножйћа и ножiili, -ића м, инстр. ножићем (не 

-ом), мн. ножићи, ножићii, (дем. од нбж) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

ножица, -ё ж, ген. мн. ножйца, (дем. од нога) 

l1.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

ножнii и ножнii и нбжнii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 
ножурда = ножурина, -ё ж, ген. мн. ножурда 

и ножурйна, (ауг. од нога) 14.1.2.1.Ь. 

ноздрва, -ё ж, ген. мн. ноздрва 14.1.2.1.Ь. 

ноздрвНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
нбј, ноја м, инстр. нојем (не -ом), лок. ноју, мн. 

нојеви, нојёва и ној, -а м, инстр. нојем (не -ом), 

мн. нојеви, нојёва 14.1.1.Ь.С. 

нојев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Нојман (нем. Neumann), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.a.d. 
нокат, нокта м, мн. нокти, ноктију И HOКllTa 

и ноката 6.2.1.; 14.1.1.c.d. 
нокаут и нокаут, -а м, мн. -и, -ута 14.1.1.С. 

нокаутирати, накаутйрам,3. л. мн.нокаутИ

рају, прил. сад. нокаутирајући 14.5.1.1.(3). 
нокдаун и нокдаун, -а м, мн. -уни, -уна 

8.1.3.2.2.; 14.1.1.С. 
ноктиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. ноктићи, 

ноктйћii и HOKTiili, -ића м, инстр. ноктићем (не 
-ом), мн. ноктићи, ноктићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 

нокшiiр, -ира м, инстр. нокширом И нокши

рем, мн. нокшири, нокшира 14.1.1.Ь.С. 

Нолит, Нолита м, лок. Нолиту, СКр. Нова ли

тература, (издавачка кућа) 13.4.2.; 13.5.2.Ь. 
номАд, -ада м, мн, номади, номада 

14.1.1.а.С. 

номадСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
номиналан, -лна, -лно, одр. номиналнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
номиналист(а), -ё м, мн. -и, -йста,-истима 

14.1.1.е. 

номинатiiв, -а м, мн. номинатйви, номина

тйвii 14.1.1.С. 

номинатiiвнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
номиновати, -нујём 14.5.1.1.(2). 
номоканон, -бна м, мн. номоканбни, номо

канбна 14.1.1.С. 
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нонилион 

нонилион, -она М, МН. нонилиони, нон или

она 5.2.3.; 14.1.1.с. 
нонсенс, -а М, (енгл. nonsense, бесмислица, 

апсурд) 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

нон-стоп, прид. индкл., (непрестано) 12.2.1. 
нонстоп, -а М, мн. нонстопи, нонстопа, 

(продавница која је отворена без престанка) 

14.1.1. 
ноншалiнтан, -тна, -тно, одр. ноншашiнт

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ноншалiнтно, прил. 14.6. 
ноншалiнтност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Норвежанин, -а М, мн. Норвежани, Норве

жана, (становник Норвешке) 1.2.1.1.d.; 8.1.2.2.; 
14.1.1.с. 

Норвежанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Норвешке) 1.2.1.1.d.; 8.1.2.2.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

Норвёшка, -ё ж, дат. -шкој 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1. 

норвёшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
нордијац, -йјца м, ВОК. нордйјче, инстр. -йј

цем (не -ом), мн. нордијци, нордијаца и нор

цијац, -ијца м, ВОК. нордијче, инстр. нордијцем 

(не -ом), мн. нордијци, нордйјаца 5.1.5.; 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

нордйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
норцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
норма, -ё ж, ген. мн. нормй 14.1.2.1.Ь. 

нормалан, -лна, -лно, одр. нормалнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нормализовати, -зујём 14.5.1.1.(2). 
нормалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Норман, -ана м, мн. Нормани, Нормана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.с. 
Норман ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.f.; 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
норманскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
норматйв, -а м, мн. норматйви, норматйва 

и норматйв, -ива м, мн. нормативи, нормати

ва 14.1.1.с. 

нормативан, -вна, -вно, одр. нормативни, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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нормирати, нормирам, 3. л. мн. нормирају, 
прил. сад. нормирајући 14.5.1.1.(3). 

нормирац, -ирца м, ВОК. нормйрче, инстр. 

нормирцем (не -ом), мн. нормирци, нормйраца 

6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
нос, нОСа м, инстр. нОСом И нОсем, лок. нОСу, 

мн. нОсеви, нОсёва и нОсови, нОсова 14.1.1.с. 

н6сати, нОсам, 3. л. мн. н6сају, прил. сад. н6-
сајући 14.5.1.1.(3). 

нОсач, -ача м, ВОК. нОсачу, инстр. носачем (не 

-ом), мн. носачи, носача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
нОсачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
нОСивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нОСила, нОсйла с мн. 14.1.3. 
нОСилац (не нОсиоц), -иоца м, ВОК. нОсиоче, 

инстр. нОсиоцем (не -ом), мн. нОСиоци, нОСилаца, 

нОСиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
нОсйљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. нОсйљкй и 

носиљiiка 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
нОсиоц не него нОСилац (В.) 

нОСити, нОсйм, прил. сад. нОсёћи 14.5.1.1.(4). 
носорог и нОСорог и нОСорог, -а м, ВОК. -ро-

же, мн. -зи, -рога, -зимазоол. l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

носталгичан, -чна, -чно, одр. носталгичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
носталгичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нострифик8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
нострификовати и нОстрификовати, -ку

јём 14.5.1.1.(2). 
ноталист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

ноталисткиња, -ё ж, ген. мн. ноталисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
нотар, -ара М, ВОК. нОтаре и нОтару, инстр. 

нотаром и нотарем, мн. нотари, нотара и но

тар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. нота

ри, нотара 14.1.1.а. 

нотарев = нотаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

нотес, -а М, мн. нотеси, нОтёса 14.1.1.с. 

н6тесиli и нотесиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. -сићи, -сйћа = нотешчиli и нотешчиli, -а 



нотешчиli 

м, и нстр. -ем (не -ом), ми. -чиliи, -чйliа, (дем. од 

нотес) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
нОтешчиli и нотешчиli = нотесиli и ноте

сиli (в.) 

нотирати, нотйрам, 3. л. мн. нотирају, прил. 
сад. нотирајући 14.5.1.1.(3). 

нбтнй и нотнй, -а, -о, геи. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ноторан и нОторан, -рна, -рно, одр. ноторнй 

И ноторнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нбli, нООи ж, инстр. нООи И нООу 14.1.2.2. 
ноliАј, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. ноћiiји, 

нООаја 14.1.1.Ь.с. 

Ноliiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), (место у Ма

чии) 1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
НOIiас, прил. 14.6. 
ноliашљй, -а, -ё, ген. ми. -йх 3.2.1.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.3. 
ноliеље, -а с, ген. МН. ноћёња 14.1.3. 
ноliивати, ноћујём, 3. Л. МН. ноћују, ПРИЛ. сад. 

ноћујући 14.5.1.1.(2) и ноћйвам, 3. Л. ми. ноћИва
ју, ПРИЛ. сад. ноћИвајући 14.5.1.1.(3). 

нOIiити, -йм 14.5.1.1.(4). 
ноliйште, -а с, ген. мн. ноћйшта 14.1.3. 
ноliнй и ноliнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ноliнйк, -а м, ВОК. ноћнйче, МН. ноћнйци, 

ноћнйка, ноћнйцима и ноliнйк, -и ка м, ВОК. 

ноћнйче, МН. ноћници, ноћника, ноћницима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
ноliобдија, -ё м (и ж), дат. -ији, ВОК. -ијо, 

иистр. -иј ом, МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а.; (и 

14.l.2.l.а.Ь.). 

ноliу, ПРИЛ. 14.6. 
ноliурак, -урка м, МН. ноћурци, Hoћypiiкa, но

ћурцима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ноliца и ноliца, -ё ж, ген. ми. н6ћца 

14.1.2.1.Ь. 

нбутбук (енгл. notebook), -а м, ми. ноутбу
ци, ноутбука, ноутбуцима 11.2.1.(2); 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.С. 

ноша, -ё ж, ген. МН. н6ша 14.1.2.1.Ь. 

ношња, -ё ж, ген. ми. н6шња и ношњй и но

шља, -ё ж, ген. МН. н6шња и н6шњй 6.2.2.Ь.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
нпр., сКр. на пример 1З.3.1.е.; lЗ.5.1.Ь. 

нула 

Нубија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1.а. 

Нубијац, -ијца м, инстр. Нубијцем (не -ом), 

МН. Нубијци, Нубйјаца, (становник Нубије) 

1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
Нубйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй, (становница Нубије) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

нубйјскй и нубйјскй, -а, -о, ген. ми. -йх 

1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.2.а. 
нудилац (не нудиоц), -иоца м, ВОК. нудио

че, иистр. нудиоцем (не -ом), ми. нудиоци, ну

дилаца, нудиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

нудиоц не него нудилац (в.) 

нудист(а), -ё м, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

нудистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

нудисткиља, -ё ж, ген. МН. нудисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
нудити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
нуђеље, -а м, ген. МН. нуђёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
нужда, -ё ж, геи. МН. н:Ужда и нуждй 

14.1.2.1.Ь. 

нуззанимање, -а с, ген. МН. нуззанимања 

10.1.1.(2); 14.1.1. 
нуЗЗiрада, -ё ж, ген. ми. нуззарiiда и нУззара

да, -ё ж, геи. ми. нуззарiiда 10.1.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
нуззгрЈЩа, -ё ж, ген. МН. нуззгрiiда и нуззгра-

да, -ё ж, ген. МН. нуззгрiiда 10.1.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
НУЗПРИХОд не него нусприход (в.) 

нузпроИзВОд не него нуспроизвод (в.) 

нузспецијалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
нуклеiран, -рна, -рно, одр. нуклеарнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
нуклеарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

нуклеiiн, нуклеина м, ми. нуклеини, нукле

ина 5.2.2.; 14.1.1.с. 
нуклеiiнскii, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
нуклеус, -а м, МН. нуклеуси, нуклеуса 

14.1.1.С. 

нула, -ё ж, ген. МН. нула и нула, -ё ж, ген. МН. 

нула 14.1.2.1.Ь. 
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нул-метода 

нул-метода, нул-мет6дё ж, ген. мн. нул-ме

т6да 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

нул-тачка, нул-тачкё ж, дат. нул-тачки (не 

-тачци), ген. мн. нул-тачака и нул-тачкй 11.3.2.ј.; 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

нумерисати, -ишём, прил. сад. нумеришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
нумеричкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
нумизматика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
нумизматичар, -а м, ВОК. -аре и -ару, инстр. 

-аром и -арем, мн. нумизматичари, нумизмати

чара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
нумизматичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
нунциј = нунције, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. нунцији, нунцйја 5.1.5.; 14.1.1.а.С. 
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нутриционitстика 

нунцијатура, -ё ж, ген. мн. нунцијатура 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

нунције = нунциј (В.) 

нунцијев, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 

нурија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

нурйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

нусприход, -а м, мн. нусприходи, нусприхо

да 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 

нуспроitзвод, -а м, мн. нуспроизводи, нус

производа 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 

нуткати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) 

нутриционист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 

нутриционitстика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

5.2.3.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 



њ - седамнаесто слово азбуке, означава па

латални сонант, који осим у примерима где му 

је по етимологији место (коњ, йањ, њух), наста

је јотовањем од н: шањи, јрање; у једначењу 

по месту творбе у сложеницама, кад се нађе 

на почетку другог дела не утиче на промену 

првог сугласника: изњихаши, изњеgриши (В. 

Преглед правила т. 8.2.2.1. - изузеци а), као и 

у простим речима у ијекавском изговору када 

је настао јотовањем с јатом: Сњеiошина, сње

шко (т. 8.2.2.1. - изузеци Ь). 

Њ. в., скр. Његово (Њено) величанство (ви

сочанство) 1.2.4.3.; 13.1.1.а. 
Њ. е., скр. Његова екселенција 1.2.4.3.; 

13.1.1.а. 

Њ. св., скр. Његова светост, (патријарх, папа 

и сл.) 1.2.4.3.; 13.1.1.а. 
њемачкii ијек. (ек. немачкii), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
њiкa, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. њака 11.2.1.(1); 

14.1.2.l.Ь. 

њ8кати, њачём, прил. сад. њачући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
њiњa, -ё ж, ВОК. њања, ген. мн. њања, (рус. да

диља) 14.1.2.1.Ь. 

њањушка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

(хипок. од њiњa) 11.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

њега ијек. (ек. нега), -ё ж, дат. -зи, ген. мн. њега 

(ек. нега) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
његда не него негда (В.) 

његдашњй не него негдашњй (В.) 

његдје не него негдје (В.) 

његов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.2. 

њ 

Његова екселенција (министар, амбасадор, 

виши верски поглавар и сл.) 1.2.4.3. 
Његова светост (патријарх или папа), 

(ПМС: "Њејова свеШлосш, Њејова екселенци

ја, Њејово величансшво итд. (необавезно вел. 

слово); тако и Њено величансшво, Њена висосш 

итд.") 1.2.4.3. 
његоватељ ијек. (ек. неговатељ), -а М, ген. 

мн. његоватёља (ек. неговатёља) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.С. 

његоватељица ијек. (ек. неговатељица), -ё 

ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

његоватељичин ијек. (ек. неговатељичин), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

његовати ијек. (ек. неговати), -ујём, прил. 

сад. њёгујући (ек. нёгујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

Његово високопреосвештенство (архие

пископ и митрополит) 1.2.4.3. 
Његово височанство (кнез, члан владарске 

куће с неком другом титулом) 1.2.4.3. 
Његово преосвештенство (владика) 1.2.4.3. 
Његош, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

Његошев, -а, -о, ген. мн. -их, (који припада 

Његошу: Његошев "Горски вијенац") 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

његошевскй, -а, -о, ген. мн. -их, (као у Њего

ша: његошевски стих) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
њёдврце ијек. (ек. недврце), -а с, инстр. -ем 

(не -ом), об. у мн. њёдарца, њёдарца и њёдараца 
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њедро 

(ек. нёдарца, нёдарца и нёдараца) 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

њi!дро ијек. (ек. нi!дро), -а с, об. у МН. њёдра, 

њёдара (ек. нёдра, нёдара) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
њежан ијек. (ек. нежан) и њежан ијек. (ек. 

нежан), -жна, -жно, одр. њёжни И њежни (ек. 

нёжни и нежни), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; lI.1.2.с.; 14.3. 

њежно и њежно ијек. (ек. нежно и нежно), 

прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
њежн6ст и њежн6ст ијек. (ек. нежност и не

жн6ст), -ости, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

њекад не него нi!кад (В.) 

њекадашњи не него некадашњи (В.) 

њекакав не него некакав (В.) 

њекамо не него некамо (В.) 

њеки не него неки (В.) 

њеко не него неко (В.) 

њеколико не него неколико (В.) 

Њекрасов, -а М, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
њемак ијек. (ек. немак), -ака М, мн. њемаци, 

њемака, њемацима (ек. немаци, немака, нема

цима) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
њемакиња ијек. (ек. немакиња), -е Ж, ген. МН. 

њемакиња (ек. немакиња) = р. њемица ијек. (ек. 

немица), -е ж, ген. МН. њёмица (ек. нёмица), (не

ма жена) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Њемац не него Нијемац (В.) 

Њемачка ијек. (ек. Немачка), -е ж, лок. у Ње

мачкој (ек. у Немачкој) 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

њемачки ијек. (ек. немачки), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
њемачко-англофранцуски ијек. (ек. немач

ко-анrлофранцуски), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.2.1.; 4.2.а.; 12.2.1.d. 

њемачко-аустроуrарскii ијек. (ек. немач

ko-аустроуrарска), њемачко-аустроуrарске 

(ек. немачко-аустроугарске) ж, (нпр. граница) 

12.2.1.d. 
њемачко-италијiнско-јапiiнски ијек. (ек. 

немачко-италијiiнско-јапiiнски), -а, -о, ген. 

МН. -их, (нпр. пакт) 2.2.2.; 2.1.2.; 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
12.2.1.d. 

њемица = њемакиња (В.) 
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њихаљка 

Њемица ијек. (ек. Немица), -е ж, ген. МН. Њё

мица (ек. Нёмица) = р. Њемкиња ијек. (ек. Нем

киња), -е ж, ген. МН. Њёмкиња (ек. Нёмкиња) 

2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Њемкиња = Њемица (В.) 
њемота ијек. (ек. немота), -е ж, ген. МН. ње

м6та (ек. нем6та) = њемоliа ијек. (ек. немOIiа), 

-е Ж, ген. МН. њем6ћа (ек. нем6ћа) 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 

њемOIiа = њемота (В.) 
њемушт ијек. неуоб. = немушт (В.) 

Њемчадија ијек. (ек. Немчадија), -е ж, дат. 

-иј и, инстр. -ијом 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

њемчарити ијек. (ек. немчарити), њемчарим 

(ек. немчарим), ПРИЛ. сад. њемчарећи (ек. немча

рећи) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.5.1.1.(4). 
њемчати ијек. (ек. немчати), -ам, ПРИЛ. сад. 

њемчајући (ек. немчајући) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.5.1.1.(3). 
Њемчина ијек. (ек. Немчина), -е М, МН. Њем

чине, Њёмчина (ек. Немчине, Нёмчина) 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1.с. 

Њемчиli ијек. (ек. Немчиli), -а М, мн. Њем

чићи, Њёмчића (ек. Немчићи, Нёмчића) 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.1. 

њен = њезин, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.5.2.; 
14.2.2. 
Њено краљевско величанство 1.2.4.3. 
њечији не него нечији (В.) 

њИва, -е Ж, ген. МН. њива 14.1.2.1.Ь. 

њitјати (се) не Hero њitхати (се) (В.) 
њин = њИхов (В.) 
њисак, -ска М, МН. њисци, њисака, њисцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
њИска, -е Ж, дат. -сци, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

њiicкати, -ам, ПРИЛ. сад. њискајући 14.5.1.1.(3). 
њitснути, њиснем 14.5.1.1.(1). 
њИхiiј, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. њихаји, 

њихаја 14.1.1.Ь.с. 

њitхалица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

њitхало, -а с, ген. мн. њихала 14.1.3. 
њихвљка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 



њихати (се) 

њихати (се) (не њијати (се», њишём (се), 

прил. сад. њишући (се) 4.3.1.; 14.5.1.1.(2) и њихам 
(се), њихајући (се) 4.3.1.; 14.5.1.1.(3). 

њихнути (се), њихнём (се) 14.5.1.1.(1). 
њИхов = њин, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.5.2.; 

4.2.а.; 14.2.2. 
њорац, -рца м, ВОК. њорче, инстр. њ6рцем (не 

-ом), мн. њ6рци, њораца, њ6рцима зоол. 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
њу вејв (енгл. пеw wave), -а м, муз. 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Њу Дёлхй (енгл. New Delhi), Њу Дёлхија 

м, (Клајн 2009: "Није оправдан изговор Дели, 
према енглеском.") 1.2.1.1.h.; 15.1.1.а. 

њу дил (енгл. New Dea1), -а м, (економска ре
форма америчког председника Рузвелта изме

ђу два рата) 15.1.1.а.; 14.1.1. 
њу лук (енгл. пеw 100k), -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
Њу Мексико (енгл. New Mexico), Њу Мекси

ка м, (Клајн 2009: "не Нови Мексико") 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Њу Хёмпшајр не него Њу Хёмшир (В.) 

Њу Хёмшир (енгл. New Hampshire), Њу Хём
шира м, (Клајн 2009: "не Хемпшајр") 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Њу Џёрзи (не Њу Џёрси, енлг. New Jersey), 

Њу Џёрзија м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Њу Џёрси не него Њу Џёрзи (В.) 

њуделхйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

њушчица 

Њујорк (енгл. New York), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Њујорк тајмс (енлг. New York Times), Њујорк 

тајмса м 15.1.1.Ь. 

Њујорчанин, -а м, мн. Њујорчани, Њујорча

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Њујорчiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
њујоршкй, -а, -6, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а.;14.3. 

Њукасл (не Њукастл, енгл. Newcast1e), -а м 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Њукастл не него Њукасл (В.) 

Њуком (не Њукомб, енгл. Newcomb, New

соmЬе), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Њукомб не него Њуком (В.) 

Њуфаундленд (енгл. Newfoundland), -а м 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

њух, -а м, лок. њуху 4.1.; 14.1.1. 

њушка и њушка, -ё ж, дат. -шци, ген. мн. 

-шкй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

њушкало, -а с, ген. мн. њушкала 14.1.3. 
њушкати, -ам, прил. сад. њушкајући 

14.5.1.1.(3). 

њушкица и њушкица = њушчица и њу
шчица, -ё ж, инстр. -6м, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

њушчица и њушчица = њушкица и њу
шкица (В.) 
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о-осамнаесто слово азбуке; средњи само

гласник задњег реда; осим у речима где му је 

по етимологији место, изговара се и пише као 

спојни вокал у сложеницама: сйољнойолuшuчкu 

према сйољна йолuшuка, йољойрuвреgа према 

йоље + apuepega (В. Преглед правила 12.0.); у 
инструменталу једнине именица мушког рода 

с основом на палатал, преглашава се у е: ма

чем, ножем, мuшем, мужем, млаguћем, сму

ђем и неким другим случајевима (т. 14.1.1.Ь.), 

уз изузетке као што су: Бечом, кељом и сл., 

због дисимилације сличних самогласника (т. 

9.1.1.). 
оаза, -ё ж, геи. ми. оаза 14.1.2.1.Ь. 

об., скр. Обично 13.2.1.а.; 13.5.1.Ь. 

Оба, м и с (= И уоб. Обад ва) обају, обама, обје 
ж ијек. (ек. обе), обију, објема (ек. обеју, обема) 

2.1.5.1.2.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.4.1. 
Обавеза, -ё ж, геи. ми. обавёза 14.1.2.1.Ь. 

обавезати (се), обавёжём (се) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
обавезивати (се), обавезујём (се), прип. сад. 

обавезујући (се) 14.5.1.1.(2). 
обавезиост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Обавёст ек. уп. ијек. обавијест 

обавестити (се) ек. уп. ијек. обавијестити 

(се) 

обавештавалац ек. уп. ијек. обавјештава

лац 

обавештаваоц не него обавештавалац 

(В.) 

обавештајац ек. уп. ијек. обавјештајац 

Обавештiјнй ек. уп. ијек. Обавјештiјнй 

о 

обавi!штен ек. уп. ијек. обавијештен 

обавёштеност ек. уп. ијек. обавијештеност 

обавештење ек. уп. ијек. обавјештење 

обавијати, обавијам, прип. сад. обавијајући 

14.5.1.1.(3). 
Обавијест ијек. (ек. Обавёст), -ести ж, ии

сТр. -ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

обавијестити (се) ијек. (ек. обавестити (се», 

обавијестим (се) (ек. обавёстим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

обавијештен ијек. (ек. обавi!штен), -а, -о, одр. 

обавијештени (ек. обавёштени), -а, -о, геи. ми. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
обавијештеност ијек. (ек. обавёштеност), 

-ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

обавити, -им, им пер. обави, обавимо, оба

вите, (извршити, извести) 14.5.1.1.(4). 
обавити, -ијём, импер. обавиј, обавијмо, 

обавијте (умотати) 14.5.1.1.(2). 
обавјештавалац (не обавјештаваоц) ијек. 

(ек. обавештавалац, не обавештаваоц), -аоца 

м, ВОК. обавU)ештаваоче, иисТр. -аоцем (не -ом), 

ми. обавU)ештаваоци, обавU)ештавалаца, оба

вU)ештаваоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

обавјештајац ијек. (ек. обавештајац), -јца 

м, ВОК. обавU)ештајче, иисТр. -ајцем (не -ом), ми. 

обавU)ештајци, обавU)ештајаца 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

обавјештiјнй ијек. (ек. Обавештiјнй), -а, -о, 

геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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обавјештење 

обавјештење ијек. (ек. обавештење), -а с, ген. 

мн. обавU)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
обављати, -ам 14.5.1.1.(3). 
обављач, -ача м, вок. обављачу, инстр. ова

вљачом и обавља чем, мн. обављачи, обављача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Обад, -ада м, мн. обади, обiiда и обадови, оба

дова 14.1.1.С. 

Обадва уоб. (= Оба), обадвају м и с, дат. оба
двама, Обадвије ијек. (ек. обадве), обадвйју ж, 

дат. обадвјема (ек. обадвеју, обадвема) 2.1.5.1.2.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.4.1. 

обадверучкё не него оберучкё и оберуч

кё (В.) 

обадвјеручкё не него објеручкё и објеруч

кё (В.) 

Обадвоје уоб. (= Обоје), зб. бр. обадв6га, оба-
дв6ма 14.4.3. 

обазирати се, -ём се 14.5.1.1.(1). 
обазрети се, обазрём се 14.5.1.1.(1). 
обазрив, -а, -о, одр. обазриви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
обазриво, прип. 14.6. 
обазривост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Обајати, -јём 14.5.1.1.(1). 
обајатити, -им 14.5.1.1.(4). 
Обал не него Обао (В.) 

Обала, -ё ж, ген. мн. обала 14.1.2.1.Ь. 

Обала СлоиоваЧё, Обалё Слоновачё ж, ге
огр. 1.2.1.1.h; 14.1.2.1. 

оба.лити,Обалим 14.5.1.1.(4). 
обаљивати, обаљујём, прип. сад. обаљујући 

14.5.1.1.(2). 
обамирати, -рём 14.5.1.1.(1). 
обамрёти ек. уп. ијек. обамријети 

обамријети ијек. (ек. обамрёти), обамрём, 

прид. рад. обамро, обамрла, обамрло 14.5.1.1.(1). 
абамрлост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обао (не обал), обла и обла, обло и обло, 

одр. обли, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

обарати (се), обарам (се), прип. сад. обарају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
обарач, -ача м, инстр. обарачом и обарачем, 

ми. обарачи, обарача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
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обезбиједити 

обарача, -ё ж, ген. мн. обарача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

обарити,обарим 14.5.1.1.(4). 
обасипати, обасипам 14.5.1.1.(3) и обаси

пљём 14.5.1.1.(2). 
обасјавати, обасјавам, прип. сад. обасјава

јући 14.5.1.1.(3). 
обасјаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обасјати, -ам 14.5.1.1.(3). 
обасути,обаспём 14.5.1.1.(1). 
обашка, прип. 14.6. 
обвезнйк, -а м, вок. обвезниче, мн. обве

зници, обвезника, обвезницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
Обвезничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
обвеселити (не обеселити), -им 14.5.1.1.(4). 
обдан, прип. 14.6. 
Обданица, -ё ж, ген. мн. обданица 14.1.2.1.Ь. 

обданйште, -а с, ген. мн. обданишта 14.1.3. 
Обдарен,-а,-о,одр.ОбдаренИ,-а,-О,ген.мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
обдареник, -а м, вок. обдарениче, мн. обда

рен ици, обдареника, обдареницима 11.1.I.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
обдареност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обдарiiвати, обдарујём, прип. сад. обдару

јући 14.5.1.1.(2). 
обдарити,обдарим 14.5.1.1.(4). 
обдукција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
обдукцйјскй = обдукционй (в.) 
ОБДУКЦИОНЙ, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. = обдукцйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

обедити ек. уп. ијек. обиједити 

обедовати ек. уп. ијек. обједовати 

Обёдска бipа, Обёдскё барё ж 1.2.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

обезбедити ек. уп. ијек. обезбиједити 

обезбёђеност ек. уп. ијек. обезбијеђеност 

обезбеђење ек. уп. ијек. обезбјеђење 

обезбеђiiвати ек. уп. ијек. обезбјеђiiвати 

обезбиједити ијек. (ек. обезбедити), обезби-

једим (ек. обезбёдим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 



обезбијеljеност 

обезбијеljеност ијек. (ек. обезбеljеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

обезбјеljење ијек. (ек. обезбеljење), -а с, геи. 

мн. обезбU)еђењii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
обезбјеljивати ијек. (ек. обезбеђивати), 

обезбU)еђујём, прип. сад. обезбU)еђујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

обезвредити ек. уп. ијек. обезвриједити 

обезвреljивати, обезвређујём, прип. сад. 

обезвређујући, (ек. И ијек.) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
обезвриједити ијек. (ек. обезвредити), 

обезвриједйм (ек. обезврёдйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

обезглавити,обеЗГЛiiВЙМ 14.5.1.1.(4). 
обезглављеност, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обезглављивати (се), обазгшiвљујём (се), 

прип. сад. обезгшiвљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
обезличавати, обезличiiвiiм, 3. n. МН. обез

личавају, прип. сад. обезличавајући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
обезлйченост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обезличити, -йм и обезличити, обезлйчйм 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
обележавати ек. уп. ијек. обиљежавати 

обележеност ек. уп. ијек. оБИљеженост 

обележити ек. уп. ијек. оБИљежити 

обележје ек. уп. ијек. Обиљежје 

обелети ек. уп. ијек. обијељети 

обелиск, -ска м, МН. обелисци, обелйскii, 

обелисцима и обелиск, -ска м, мн. обелисци, 

обелйскii, обелисцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
обелити ек. уп. ијек. обијелити 

ти 

обелоданити ек. уп. ијек. објелоданити 

обелодањивати ек. уп. ијек. објелодањива-

оберучке и оберучке ек. уп. ијек. објеручке 

и објеручке 

обеселити не него обвеселити (в.) 

обесити ек. уп. ијек. објесити 

обесник ек. уп. ијек. обијесник 

Обесница ек. уп. ијек. обијесница 

обесно ек. уп. ијек. обијесно 

Обесност ек. уп. ијек. обијесност 

обесправити,обеспрiiвйм 14.5.1.1.(4). 

Обзервер 

обесправљеност, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обест ек. уп. ијек. обијест 

обестан ек. уп. ијек. Обијестан 

обесхрабреност, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обесхрабривати, обесхрабрујём, прип. сад. 

обесхрабрујући 14.5.1.1.(2). 
обесхрабрити,обесхрiiбрйм 14.5.1.1.(4). 
обесщ!нити ек. уп. ијек. обесцијенити 

обесцењивати ек. уп. ијек. обесцјењивати 

обесцијенити ијек. (ек. обесценити), обесци-

јенйм (ек. обесцёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
обесцјењивати ијек. (ек. обесцењивати), 

обесцU)ењујём, прип. сад. обесцU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

обеliавати, обећiiвiiм, 3. n. МН. обећliвају, 

прип. сад. обећliвајући 14.5.1.1.(3). 
обеliанйк, -ика м, ВОК. обећанйче, мн. обе

ћаници, обећаникii, обећаницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
обећаница, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йцii 

14.1.2.1.а.Ь. 

обеliање, -а с, ген. МН. обећањii 14.1.3. 
обеliати, -јјм 14.5.1.1.(3). 
Обешењак и обешењак ек. уп. ијек. Објеше

њјјк и објешењак 

обешењакиња ек. уп. ијек. објешењакиња 

обешењаковиli ек. уп. ијек. објешењ8ко

виli 

обешењiiчкй и обешењачкй ек. уп. ијек. 

Објешењiiчкй и објешењiiчкй 

обештетити, -йм 14.5.1.1.(4). 
обештеliење, -а с, ген. мн. обештећењii 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
обештеliивати, обештећујём, прип. сад. обе

штећујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
обешчастити и обешчастити, -йм 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
обешчашliење, -а с, ген. МН. обешчашћењii 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
обешчашliивати, обешчашћујём, прип. сад. 

обешчашћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
Обзервер (не Обсервер и Опсервер, енгn. 

ТЬе Observer), -а м, инсТр. -ом 1.2.1.1ј.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 
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обзир 

Обзир, -ира м, инстр. -ом, мн. обзири, обзй
ра 14.1.1.Ь.с. 

ОбзИран, -рна, -рно, одр. обзирни, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
обзирност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обнгравати, обигрiiвам, 3. n. мн. обигравају, 

прип. сад. обигравајући 14.5.1.1.(3). 
обиграти и обиграти, обиграм 14.5.1.1.(3). 
обијати, обйјам, прип. сад. обијајући 

14.5.1.1.(3). 
обијiЧ, -ача м, ВОК. Обијачу, инстр. обијачом 

и обијачем, мн. обијачи, обијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1а.Ь. 

обиједити ијек. (ек. обедити), обиједйм (ек. 

обедйм), (приписати некоме неучињену кри

вицу) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
обијелити ијек. (ек. обелити), обијелйм (ек. 

обелйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
обијељети ијек. (ек. обелети), -лйм (поста

ти бео, побелети) 2.1.1.; 2.2.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

обијесно ијек. (ек. обесно), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

Обијесност ијек. (ек. Обесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

обијесник ијек. (ек. Обесник), -а М, ВОК. -ни

че, мн. -ници, -нйка, -ницима 2.1.1.; 2.2.1.; 
ll.l.l.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

Обијесница ијек. (ек. Обесница), -е ж, ВОК. -е, 

ген. мн. -ица 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
обијест ијек. (ек. обест), -ести ж, инстр. -ести и 

-ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 14.1.2.2. 
обијестан (не обијесан) ијек. (ек. Обестан (не 

Обесан», Обијесна, обијесно, (ек. Обесна, обе

сно) одр. Обијеснй (ек. Обеснй), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
обикнути се = обиliи се, 06икнём (се) 

14.5.1.1.(1). 
обitлазак, -ска М, мн. обиласци, обилазiiка, 

обиласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
обitлазан и обилазан, -зна, -зно, одр. обила

знй и обилазнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

обitлазити, -им 14.5.1.1.(4). 
обitлазно и Обилазно, прнn. 14.6. 
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обиliи се 

Обйлан и Обйлан, -лна, -лно, одр. обйлнй И 

обилни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
обitлат и обилат, -а, -о, одр. обилати и оби

латй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Обилиliев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
обilлност и обилност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Обиловати, -лујем, прип. сад. обилујући, (не

чим, у нечему; не с нечим) 14.5.1.1.(1). 
обйље, -а с, ген. мн. обйља 14.1.3. 
обиљежавати ијек. (ек. обележавати), оби

љежiiвам, 3. n. мн. обиљежавају, прип. сад. оби

љежвајући (ек. обележавам, 3. n. мн. обележа
вају, прип. сад. обележавајући) 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

обиљеживати ијек. (ек. обележивати), 

обиљежујем (ек. обележујем), прип. сад. оби

љежујући (ек. обележујући) 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

обilљеженёiст ијек. (ек. обележеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

обilљежити ијек. (ек. обележити), -йм 

2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
обиљi!жје ијек. (ек. Обелi!жје), -а с, ген. мн. 

-ежја 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 14.1.3. 
обим и Обим, -а м, мн. -ми, -йма 14.1.1.с. 

обиман, -мна, -мно, одр. обймнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а., 14.3. 
Обимно, прип. 14.6. 
обимност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обискати,обйштем 14.5.1.1.(1). 
обистинити се и обистинити се, -йм се 

14.5.1.1.(4). 
обитавалац (не обитаваоц), -аоца м, ВОК. 

обитаваоче, инстр. -аоцем ( не -ом), мн. обита
ваоци, обитавалаца, обитаваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.I.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

обитавалиште, -а с, ген. мн. обитавалишта 

14.1.3.а 

обитаваоц не него обитавалац (В.) 

обитавати, обитавам, 3. n. мн. обитавају, 

прип. сад. обитавајући 14.5.1.1.(3). 
Обити,обијем 14.5.1.1.(2). 
Обиliи и обиliи, обиђем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Обиliи се = Обикнути се (В.) 



обичавати 

обичавати, обичавам, 3. л. МИ. обичавају, 

прил. сад. обичавајући 14.5.1.1.(3). 
обичај, -а ја М, дат. обичају и обичају, иистр. 

-ем (не -ом), МИ. обичаји, обичаја 14.1.1.Ь.с. 

Обичајан, -јна, -ј но, одр. обичајнй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
обнчан, -чна, -чно, одр. обичнй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
обнчност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Објава, -ё ж, геи. МИ. објава 14.1.2.1.Ь. 

објавити, Објавйм 14.5.1.1.(4). 
објављивати, објављујём, прил. сад. објављу-

јући 14.5.1.1.(2). 
објављивач, -ача М, ВОК. објављивачу, иистр. 

објављивачем (не -ом), МИ. објављивачи, обја

вљивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
објављивачица, -ё ж, ВОК. -е, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

објаснити, Објаснйм 14.5.1.1.(4). 
Објахати, Објашём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
објахивати,објахујём 14.5.1.1.(2). 
објашњавати (се), објашњавам (се), 3. л. 

МИ. објашњавају, прил. сад. објашњавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
објашњавач, -ача М, ВОК. објашњавачу, ии

стр. објашњавачем (не -ом), МИ. објашњавачи, 

објашњавача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
објашњење, -а с, геи. МИ. објашњења 14.1.3. 
објашњнв, -а, -о, одр. објашњивй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
објашњивати, објашњујём, прил. сад. обја

шњујући 14.5.1.1.(2). 
објашњивач, -ача М, ВОК. објашњивачу, ии

стр. објашњивачем (не -ом), МИ. објашњивачи, 

објашњивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
објашњивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
објединити (се), обједйнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
обједињавати (се), обједињавам (се), 3. л. 

МИ. обједињавају, прил. сад. обједињавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
обједйњеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 14.1.2.2.; 8.2.2.1. 
обједињивати (се), обједињујём (се), прил. 

сад. обједињујући (се) 14.5.1.1.(2). 

облarати 

Обједовати ијек. (ек. Обедовати), -дујём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

Објек(а)т, -кта М, МИ. објекти, објеката, (Клајн 

2009: "објекш и објекаш") 6.3.; 14.1.1.с. 
Објекатскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
објектив, -ива М, МИ. објективи, објектйва 

и објектив, -ива М, МИ. објективи, објектива 

14.1.1.с. 

објектйван, -вна, -вно, одр. објектйвнй, -а, 

-о, геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
објектйвно, прил. 14.6. 
објективност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
објелоданити ијек. (ек. обелоданити), оБU)е

лоданйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
објелодањиватн ијек. (ек. обелодањиватн), 

оБU)елодањујём, прил. сад. оБU)елодањујући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
објеручкё и објеручкё (не обадвјеручкё) 

ијек. (ек. оберучкё и оберучкё (не обадверуч

кё», прил. 14.6. 
Објесити ијек. (ек. Обеситн), -йм 14.5.1.1.(4). 
објешеник ијек. (ек. обешеник), -а М, ВОК. 

ОБU)ешениче, МИ. оБU)ешеници, оБU)ешеника, 

оБU)ешеницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

објешеница ијек. (ек. Обешеница), -ё ж, ВОК. 

-е, геи. МИ. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
Објешенички ијек. (ек. обешенички), -а, -о, 

геи. МИ. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
објешењак ијек. (ек. обешењак), -а М, ВОК. 

ОБU)ешењаче, МИ. ОБU)ешењаци, ОБU)ешења

ка, ОБU)ешењацима и објешењак ијек. (ек. обе

шењак), -ака М, ВОК. обешењаче, МИ. оБU)ешења

ци, оБU)ешењака, об(ј)ешењацима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2).; 14.1.1.а.с. 
објешењакиња ијек. (ек. обешењакиња), 

-ё ж, геи. МИ. оБU)ешењакйња 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

објешењаковиl1 ијек. (ек. обешењаковиl1), -а 

М, вок. -у, иистр. -ем (не -ом), МИ. об(ј)ешењакови

ћи, оБU)ешењаковйћа 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Објешењачкй и објешењачкй ијек. (ек. Обе

шењачкй и обешењачки), -а, -о, геи. МИ. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
облагати, облажём, прил. сад. облажући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
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Облак 

облак, -а М, дат. облаку и облаку, мн. облаци, 

Облака, Облацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
облакодер, -а м, инстр. -ом, мн. облакодери, 

облакодёра 14.1.1.Ь.с. 

обласни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

област, -асти ж, дат. области и области, ин

стр. -асти и -ашћу, ген. мн. областй и областй 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
облачак, -чка М, МН. обшiчци, облачака, об

шiчцима, (дем. и хипок. од Облак) 6.2.1.; 11.1.2.с.; 
14.1.1.с. 

облачан, -чна, -чно, одр. облачнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
облачина, -ё ж, ген. мн. обшiчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

облачити (се), Облачйм (се), прил. сад. обла

чећй (се) 14.5.1.1.(4). 
облачно, прил. 14.6. 
Облачност и облачност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обш)пити ек. уп. ијек. облијепити 

облепљивати ек. уп. ијек. обљепљивати 

облесавелост и облесавелост, -ости ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
облесавити и облесавити, облесавйм 

14.5.1.1.(4). 
облёт, -а м, мн. Облёти, Облёта 14.1.1.с. 

облетати ек. уп. ијек. облијетати 

облетети ек. уп. ијек. облетјети 

облетјети ијек. (ек. облетети), -тйм 

14.5.1.1.(4). 
облетница ек. уп. ијек. обљетница 

облигација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
облигацијскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. = облигациони, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

облигациони = оБЛИГliцйјскй (В.) 
iiближњй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
облизати (се), облйжём (се) 1I.1.l.b.; 

14.5.1.1.(2). 
облизивати (се), облизујём (се), прил. сад. об

лизујући (се) 14.5.1.1.(2). 
Облизнути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
облијевати ијек. (ек. облевати), облијевам, 

3. л. мн. облијевају, прил. сад. облијевајући (ек. 
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Обљубљеност 

Облёвам, прил. сад. облевајући) 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

облијепити ијек. (ек. облепити), Облијепйм 

(ек. Облепйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
облијетати ијек. (ек. обш\тати), Облијећём, 

прил.сад. облијећући (ек. облёћём прил.сад. обле

ћући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
облик, -а м, дат. облику и облйку, мн. облй

ци, Облйка 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
обликовати, -кујём, прил. сад. обликујући 

14.5.1.1.(2). 
облина, -ё ж, ген. мн. облина 14.1.2.1.Ь. 

Облити (се), облијём (се) 14.5.1.1.(2). 
Облити, -йм 14.5.1.1.(4). 
облиЋ, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 06лићи, 

06лића 3.2.2.а.; 14.1.1.Ь.с. = облица, -ё ж, ген. мн. 

Облйца 14.1.2.1.Ь. 

облица = Облиli (В.) 

Обличје, -а с, ген. мн. 06лйчја 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
iiблйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
облог, -а м, мн. 66лози, 06лога, 66лозима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
iiблога, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -ога 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

обложити, Обложйм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
облост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
облутак, -тка м, мн. облуци, Облутака, 06лу

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 10.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 
облучац, -чца М, инстр. -учцем (не -ом), МН. 

06лучци, Облучаца, 06лучцима и Облучац, 

-чца м, инстр. -учцем (не -ом), мн. 66лучци, 66-
лучаца, Облучцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

обљепљивати ијек. (ек. облепљивати), 06-
љепљујём (ек. 06лепљујём), прил. сад. 06љепљу

јући (ек. облепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
обљетница ијек. (ек. облетница), -ё ж, ген. мн. 

Обљетнйца (ек. облетнйца) 14.1.2.l.b. 
Обљуба, -ё ж, ген. мн. Обљубii 14.1.2.1.Ь. 

обљубити, Обљубйм 14.5.1.1.(4). 
обљубљен, -а, -о, одр. обљубљенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
обљубљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



обљутавити 

обљутавити, -им и обљутавити, обљута-

вим 14.5.1.1.(4). 
Обмана, -ё ж, ген. мн. обмана 14.1.2.1.Ь. 

обманути,обманём 14.5.1.1.(1). 
обмањивати, обмањујём, прип. сад. обмању-

јући 14.5.1.1.(2). 
обмањивач, -ача м, вок. обмањивачу, инстр. 

обмањивачем (не -ом), ми. обмањивачи, обма

њивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
обмањивачица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

3.1.з.; 14.1.2.1.а.Ь. 

обмотавати, обмОтiiвам, 3. п. мн. обмотавају, 
прип. сад. обмотавајући 14.5.1.1.(3). 

обмотати, -ам 14.5.1.1.(3). 
обнављати (се), Обнављам (се), 3. п. мн. 

обнављају (се), прип. сад. обнављајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
обнављач, -ача м, вок. обнављачу, инстр. об

нављачем (не -ом), ми. обнављачи, обнављача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
обнављачица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 3.1.з.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

обнажити, Обнажйм 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
обневидети ек. уп. ијек. обневидјети 

обневидјети ијек. (ек. обневидети), -дйм 

14.5.1.1.(4). 
обнемети ек. уп. ијек. обнијемјети 

обнемоliи и обнемоliи, обнемогнём 

14.5.1.1.(1). 
обнијемјети ијек. (ек. обнемети), Обнијемйм 

(ек. Обнёмйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
Обнова, -ё ж, геи. МН. обнова 14.1.2.1.Ь. 

оБНОВИТёЉ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. обновитёљи, обновитёља 14.1.1.а.Ь. 

оБНОВИТёљка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.з.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

обновити,обновйм 14.5.1.1.(4). 
обновљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обноli, прип. 14.6. 
обноliити се, Обноћйм (се) 14.5.1.1.(4). 
обоа, -ё ж, ген. ми. обба 14.1.2.1.Ь. 

обогаљити,обогiiљйм 14.5.1.1.(4). 
обогатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
обогаliавати, обогаћiiвам, 3. п. ми. обогаМва

ју, прип. сад. обогаМвајући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 

обољевати 

обогаblње, -а с, ген. мн. обогаћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
обогаliивати, обогаћујём, прип. сад. обога

ћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
обод, -а, мн. ободи, обода и Обод, -а м, мн. 

ободи, обода 14.1.1.с. 

ободац, -оца м, инстр. -оцем (не -ом), мн. 

Обоци, Ободаца, Обоцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.с. 

ободрити, ОбоДрйм 14.5.1.1.(4). 
обожавалац (не обожаваоц), -аоца м, вок. 

обожаваоче, инстр. -аоцем (не -ом), ми. обожава

оци, обожавалiiца, обожаваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

обожавалачкii, -а, -о, ген. мн. -iix 3.1.з.; 
4.2.а.; 14.3 

обожаваоц не него обожавалац (в.) 

обожаватёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
обожавати, обожавам, 3. п. мн. обожавају, 

прип. сад. обожавајући 14.5.1.1.(3). 
обоист(а), -ё м, мн. обоисти, оБОйста, обои

стима 14.1.1.е. 

Обојак, -ојка м, ми. Обојци, Обојiiка, Обојци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
обоје (= уоб. обадвоје), оббга и обојега, дат. 

оббма, оббме и обојем, 14.4.3. 
обојен, -а, -о, одр. обојени, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
обојеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обоји, -је, -ја, ген. МН. -йх 5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
обојити, Обојим, им пер. Обој, Обојмо, Обојте 

и уоб. обоји, обојимо, обојите 14.5.1.1.(4). 
обојица = уоб. обадвојица, -ё ж 14.1.2.I.b. 
обол, -а м, ми. оболи, обблii и обол, -а м, обо-

ли,оболii 14.1.1.С. 

обош!вати ек. уп. ијек. оболијевати 

оболелост ек. уп. ијек. обољелост 

обош!ње не него обољење (в.) 

оболети ек. уп. ијек. обољети 

оболијевати ијек. (ек. оболевати, не обоље

вати), оБОлијевiiм, 3. П. ми. оболијевају, прип. сад. 
оболијевајући (ек. оболёвам, 3. П. МН. оболевају, 
прип. сад. оболевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

обољевати не него оболевати (в.) 
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обољелост 

обољелост ијек. (ек. оболелост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обољење (не оболење), -а с, ген. мн. обоље

ња 14.1.3. 
обољети ијек. (ек. оболети), -лим 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
обор, -а М, инстр. -ом, мн. обори, обора 

14.1.1.Ь.с. 

оборити,оборим 14.5.1.1.(4). 
Обости и оБОсти, ободем 14.5.1.1.(1). 
оБОстран, -а, -о, одр. обострани, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
оБОстраност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Обрада, -е ж, ген. мн. обрада 14.1.2.1.Ь. 

обради в, -а, -о, одр. обрадивй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
обрадити,обрадйм 14.5.1.1.(4). 
Обрадовати, -ду јем 14.5.1.1.(2). 
обрађивати, обрађујем, прил. сад. обрађују-

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
обрађивач, -ача М, вок. обрађивачу, инстр. об

рађивачем (не -ом), мн. обрађивачи, обрађивача 

3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а.Ь. 
обрађивачев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
обрађивачица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.1.2.1.а.Ь. 
Образ, -а М, мн. образи, образа 14.1.1.с. 

образац, -сца М, инстр. -асцем (не -ом), мн. 

обрасци, образаца, обрасцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

образлагати, образлажем, прил. сад. обра

злажући l1.1.2.а.; 14.5.1.1.(1). 
образложеност и образложеност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.2.а.; 
14.1.2.2. 

образложење, -а с, ген. мн. образложења 

11.1.2.а.; 14.1.3. 
образложити, образложим и обр8зложити, 

-им 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
образован, -а, -о, одр. образовани, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
образованост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
образовање, -а с, ген. мн. образовања и обра

зовање, -а с, ген. мн. образовања 14.1.3. 

722 

обрезач 

Образовати, -зу јем 14.5.1.1.(2). 
ОбраЗОВНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Обрасти и обрасти, обрастем 14.5.1.1.(1). 
обратан, -тна, -тно, одр. обратни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Обрати, оберем и оберем 14.5.1.1.(1). 
обратити,обратйм 14.5.1.1.(4). 
обратник, -а М, вок. обратниче, мн. обрат

ници, обратника, обратницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
обратница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

Обраliати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
обраliенiiк, -ика М, вок. обраћенйче, мн. обра

ћеници, обраћеника, обраћеницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
обраliеница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

обраliење, -а с, ген. мн. обраћења 14.1.3. 
Обрачун, -а М, мн. обрачуни, обрачуна 

14.1.1.с. 

обрачунавалац (не обрачунаваоц), -аоца 

М, вок. обрачунаваоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. 

обрачунаваоци, обрачунавалаца, обрачунавао

цима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
обрачунаваоц не него обрачунавалац (В.) 

обрачунавати (се), обрачунавам (се), 3. л. 
мн. обрачунава ју (се), прил. сад. обрачунавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
обрачунати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
обрачунскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
обрашчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. обра-

шчићи, обрашчићii 3.1.3.; 8.2.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
обрва, -е ж, ген. мн. обрва 14.1.2.1.Ь. 

обрвати заст. = опхрвати (В.) 
Обрести се и Обрети се, обретем се 

14.5.1.1.(1). 
Обрёд, -а М, мн. обреди, обреда 14.1.1.с. 

Обрёднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
обрезаник, -ика М, вок. обрезанйче, мн. обре-

заници, обрезаника, обрезаницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
обрезати,обрежем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
обрезач, -ача М, вок. обрезачу, инстр. обре

зачем (не -ом), мн. обрезачи, обрезача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 



обрезивање 

обрезивiње, -а с, ген. мн. обрезивања 

14.1.3. 
обрезивати, обрезујём, прил. сад. обрезују

ћи 14.5.1.1.(2). 
обрезивiч, -ача м, вок. обрезивачу, инстр. об

резивачем (не -ом), мн. обрезивачи, обрезивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Обренбсговиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Обренбеговићи, Обренбеговйћа 1.2.2.1.a.; 
3.2.3.; 8.2.2.3.14.1.1.Ь.С. 

Обрсновац, -овца М, инстр. -овцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
обреновачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

3.1.2.; 4.2.а. 
обреновиliевац, -ёвца М, вок. обреновићёвче, 

инстр. -ёвцем (не -ом), мн. обреновићёвци, обре

новићеваца 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Обреновчанин, -а м, мн. Обреновчани, 

Обреновчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.С. 
Обреновчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
обре(с)ти се, обретём се 14.5.1.1.(1). 
Обреliи и обреliи, обрекнём, обречём и об-

речём ll.l.l.a.(2); 14.5.1.1.(1). 
Обрецати се, -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
Обрецнути се, -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
обријати,обријём 14.5.1.1.(2). 
Обрисати (се), обришём (се) 14.5.1.1.(2). 
обршпити, обi>Латйм и обрлатити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
обрлаliивати, обршlћујём, прил. сад. обршi

ћујући 14.5.1.1.(2). 
обрнут, -а, -о, одр. обрнутй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
обрнути,обрнём 14.5.1.1.(1). 
обрнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Оброк, -а м, мн. Оброци, оброка, оброцима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Обронак, -онка м, мн. обронци, обронака, 

Обронци ма 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
обрстити, обрстйм, и обрстити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
обрт, -а м, мн. обрти, обрта и обрт, -а м, мн. 

обрти, обрта 14.1.1.С. 

обртај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. обртаји, 

обртаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 

обузимати 

обpriљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй Il.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

обртан, -тна, -тно, одр. обртнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Обртати, обрћём, прил. сад. обрћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
обprач, -ача м, ВОК. обртачу, инстр. обрта чем 

(не -ом), мн. обртачи, обртача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
обртачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
обрубити,обрубйм 14.5.1.1.(4). 
обрубљивати, обрубљујём, прнл. сад. обру-

бљујући 14.5.1.1.(2). 
Обрукати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ооруч, -ча м, дат. обручу и обручу, мн. обру

чи, обруча и обручеви, обручёва 14.1.1.С. 

обручан, -ана м, мн. обручани, обручана 

14.1.1.С. 

обручан, -ч на, -чно, одр. обручнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
обручати, -ам, (стављати обруче) 

14.5.1.1.(3). 
обручина, -ё ж, ген. мн. обручйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

обручити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
обручиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. обру

чићи, обручйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
Обручје, -а с, ген. мн. обручја 14.1.3. 
обрушавати, обрушавам, 3. л. мн. обрушава-

ју, прил. сад. обрушавајући 14.5.1.1.(3). 
Обрушити, -йм 14.5.1.1.(4). 
Обсервер не него Обзервер (в.) 

обувати (се), обувам (се), прил. сад. обувајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
обудовети ек. уп. ијек. обудовјети 

обудовјети ијек. (ек. обудовети), -вйм, ПРИД. 

рад. обудовио, -вјела, -вјело (ек. обудовео, -вела, 

-вело) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
обуздавати (се), обуздавам (се), 3. л. МН. 

обуздавају (се), ПРИЛ. сад. обуздавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
обуздати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
обузети, обузмём и обузмём 14.5.1.1.(1). 
обузимати, -ам, ПРИЛ. сад. обузимајући 

14.5.1.1.(3) и -мљём, ПРИЛ. сад. обузимљући 

14.5.1.1.(2). 
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обуимати 

обуимати (не обуј и мати), -ам, прип. сад. об

уимајући 5.2.2.; 14.5.1.1.(3) и -мљём, прип. сад. 
обуимљући 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

обjrjимати не него обуимати (в.) 

обујмити,обујмйм 14.5.1.1.(4). 
обујмљitвати, об:ујмљујём, прип. сад. обуј м-

љујући 14.5.1.1.(2). 
обука, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

обумрлост, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обустава, -ё ж, ген. мн. обустава 14.1.2.1.Ь. 

обуставити, -йм 14.5.1.1.(4). 
обустављати, -ам, прип. сад. обуставља ју-

ћи 14.5.1.1.(3). 
Обути,обујём 14.5.1.1.(2). 
Обуliа, -ё ж 14.1.2.1.Ь. 

обуliар, -ара м, вок. обућару и Обућаре, ин

стр. обуМром И обуМрем, мн. обуМри, обуМра 

и обуliар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

Обућари, Обућара 14.1.1.а. 

обуliiрев = обуliарев, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

обуliiрка и Обуliiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Обуliiркин и обуliiркин, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Обуliiрница и обуliiрница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

Обуliiрски и обуliiрски, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Обуliiрство и обуli8рство, -а с 14.1.3. 
Обуliи и обуliи, обучём 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
обухват, -а м, мн. обухвати, обухвата 

14.1.1.С. 

Обухватан, -тна, -тно, одр. обухватнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
обухватати (се), -ам (се), прип. сад. обухвата

јући (се), (Клајн 2009: "обухвашашu, боље него 
обухваћашu") 14.5.1.1.(3). 

обухватити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
Обухватност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обучавати, обучавам, 3. п. мн. обучавају, 

прип. сад. обучавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
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оверовити 

обучан, -чна, -чно, одр. обучнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, (према Обука) 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Обученост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
обучити, Обучйм 14.5.1.1.(4). 
овај, ова, ово, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.2.2.2. 
овакав, -к ва, -кво, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 

14.2.2.2. 
овако и овако, прип. 14.6. 
овамо и овамо, прнп. 14.6. 
овамо-онамо и овамо-онамо, прип. 14.6. 
баан, 6вна м, (хороскопски знак) 1.2.1.1.g. 
ован, -вна м, мн. овнови, овнова и ован, -вна 

м, овнови, овнова 6.2.1.; 14.l.1.c. 
оваПЛОТИТИ,оваплотйм 14.5.1.1.(4). 
оваријум, -а м, инстр. оваријумом, мн. овари

јуми, оваријума (и oBapiij, -ија м, инстр. овари
јем, мн. оварији, оварйја) 5.1.5.; 14.1.1. 

оварiIТис, -а м 14.1.1. 
овас, овса м 14.1.1. 
овације и овације, -йја ж мн. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

овда-онда, прип. 14.6. 
овдашњii и овдашњii (не овдјеШЊii и ов

дјешњii), -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
овде ек. уп. ијек. овдје 

овдје (не овђе) ијек. (ек. овде), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

овде-онде ек. уп. ијек. овдје-ондје 

овдје-ондје ијек. (ек. овде-онде), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

овдјеШЊii и овдјешњii не него овдашњii 

и овдашњii (в.) 

ти 

овђе не него овдје (в.) 

овејавати ек. уп. ијек. овијавати 

овејвн ек. уп. ијек. овијiн 

овејати ек. уп. ијек. овијати 

овековечitвати ек. уп. ијек. овјековјечitва-

овековечити ек. уп. ијек. овјековјечити 

овенчавати ек. уп. ијек. овјенчавати 

овенчати ек. уп. ијек. овјенчати 

овера ек. уп. ијек. овјера 

оверавати ек. уп. ијек. овјеравати 

оверач ек. уп. ијек. овјерач 

овери ти ек. уп. ијек. овјерити 

оверовити ек. уп. ијек. овјеровити 



овеселити 

овесеЛИТИ,овеселим 14.5.1.1.(4). 
овеliй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
овешталост, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
овештао, -ала, -ало, одр. овештали, -а, -о, ген. 

мн. -их И овештао, -ала, -ало, одр. овештали, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
овештати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ОвiЩије, -ија, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
ОВiдијев, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
овиј8вати ијек. (ек. овеј8вати), овијавам, 3. 

п. мн. овијавају, прип. сад. овијавајући (ек. ове

јавам, 3. п. мн. овејавају, прип. сад. овејавајући) 
2.1.5.1.2.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

овијаи ијек. (ек. овејаи), -а, -о, одр. овијани 

(ек. овејани), -а, -5, ген. мн. -их 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

овијати ијек. (ек. овејати), -јем 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

Овиједо (не Овједо, шп. Oviedo), -да м 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

овити, овијем 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
овишй, -а, -е, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Овједо не него Овиједо (В.) 

овјековјечивати ијек. (ек. овековечивати), 

овU)ековU)ечујем, прип. сад. овU)ековU)ечујући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
овјековјечити ијек. (ек. овековечити), овШе

ковU)ечим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
овјенч8вати ијек. (ек. овеич8вати), овШен

чавам, 3. п. мн. овU)енчавају, прип. сад. овШен
чавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 

овјенчати ијек. (ек. овенчати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

овјера ијек. (ек. овера), -е ж, геи. мн. овШера 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
овјер8вати ијек. (ек. овер8вати), овШера

вам, 3. п. мн. ов(ј)еравају, прип. сад. овШерава
јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

овјерач ијек. (ек. оверач), -ача м, вок. овШе

рачу, инстр. овU)еравачем (не -ом), мн. овШера

чи, овU)ерача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
овјерити ијек. (ек. оверити), -им 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.5.1.1.(4). 
овјеровити ијек. (ек. оверовити), овШеро

вим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

овуда 

овлад8вати, овладавам, прип. сад. овладава-

јући 14.5.1.1.(3). 
овладати,овладам 14.5.1.1.(3). 
овлажити (се), -им (се) l1.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
овластити, овласти м 14.5.1.1.(4). 
овлаш, прип. 14.6. 
овлашан и овлашаи, -ш на, -шно, одр. овла

шни и овлашни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

овлашliеник, -ика, вок. овлашћениче, мн. 

овлашћеници, овлашћеника, овлашћеницима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
овлашliење, -а с, ген. мн. овлашћења 14.1.3. 
овлашliивати, овшiшћујем, прип. сад. овшi

шћујући 14.5.1.1.(2). 
овиетииа (не овнеliииа), -е ж 14.1.2.1. 
овиеliii и овиеliii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
овиеliина не него овнетина (В.) 

овнујскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
овогодишњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
овоземаљскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
овој, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. овоји, ово-

ја и овој, -оја м, инстр. -ојем (не -ом), мн. овоји, 

овоја 14.1.1.Ь.с. 

овојак, -ојка м, мн. овојци, овојака, овој цима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
оволикачкii и оволикачкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оволикii и ОВОЛИКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
оволико и оволико, прип. 14.6. 
оволицкii = оволицнii = оволишиii, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оволiщиii = оволицкii (В.) 
оволишнй = оволицкй (В.) 
овосветски ек. уп. ијек. овосвјетски 

овосвјетски ијек. (ек. овосветски), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
оврћи, овршём, аор. ОВРХОХ, 2. и 3. п.јд. овр

ше 11.1.1.а.(2) и (3); 14.5.1.1.(1). 
овсеи, -а, -о, одр. овсени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
овсеиица, -е ж, ген. мн. овсеница 14.1.2.1.Ь. 

овсйк, -ика м, мн. овсици, овсика, овсицима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
овуда и овуд(а), прип. 14.6. 
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овулација 

овулВција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
овца и овца, -е Ж, ген. мн. оваца 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

овчар, -ара м, вок. овчару и овчаре, инстр. 

овчаром и овчарем, овчари, овчара 3.1.2.; 
14.1.1.а. 

овчара, -е Ж, ген. мн. овчара 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

овчарев = овчаров, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

овчарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

3.1.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
овчаркин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
овчарник, -а м, мн. овчарници, овчарнйка, 

овчарницима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.1с. 
овчарскii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
овчарство, -а с 3.1.2.; 14.1.3. 
овчас, прил. 14.6. 
овчевина, -е Ж 3.1.2.; 14.1.2.1. 
Овче поље, Овчег(а) поља с 1.2.1.1.h.; 3.1.2.; 

14.1.3. 
овчепољскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.1.2.; 

4.2.а. 

овчетина, -е Ж 3.1.2.; 14.1.2.1. 
овчii не него овч(и)јii (в.) 

овч(и)јii (не овчii), -а, -е, ген. мн. -йх, (Клајн 

2009: "овчјu и овчuјu (други обликје лакши за 
изговор)") 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

овчина, -е Ж, ген. мн. овчйна 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

овчињак, -а м, мн. овчињаци, овчињака, ов

чињацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
овчјii = овчијii (в.) 
овчица, -е Ж, вок. -ице, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 
о. г., скр. за овё годинё 13.2.1. 
огаван, -вна, -вно, одр. огавнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
огавнбст и огавнбст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
огадити, -им 14.5.1.1.(4). 
огањ, -гња м, инстр. огњем (не -ом), мн. 01'

њеви, Огњева 14.1.1.Ь.С. 

оглав, -а м, мн. оглiiви, оглiiва 14.1.1.с. 
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огњiiште 

огладити, -йм 14.5.1.1.(4). 
огладнети ек. уп. ијек. огладњети 

огладнити, -нйм, (учинити гладним) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

огладњети ијек. (ек. огладнети), -нйм, (по

стати гладан) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
огласити,огласйм 14.5.1.1.(4). 
оглашавати, огшiшавам, 3. Л. МН. оглашава

ју, ПРИЛ. сад. оглашавајући 14.5.1.1.(3). 
оглашење, -а с, ген. мн. оглашења 14.1.3. 
оглашitвати, огшiшујем, ПРИЛ. сад. оглашу

јући 14.5.1.1.(2). 
оглашивач, -ача м, ВОК. оглашивачу, инстр. 

оглашивачем (не -ом), МН. оглашивачи, огла

шивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
огледало, -а с, ген. МН. огледала 14.1.3. 
огледалце, -а и -ета с, МН. огледалца и огле

далце, -а и -ета с, МН. огледалца, (дем. И ХИПОК. 

од огледало) 7.2.2.с.; 14.1.3. 
огледан, -дна, -дно, одр. огледнй, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
огледати се, -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
огледати, огледiiм, 3. Л. МН. огледају, ПРИЛ. 

сад. огледајући 14.5.1.1.(3). 
оглодавати, оглодiiвiiм, 3. Л. МН. оглодавају, 

ПРИЛ. сад. оглодавајући 14.5.1.1.(3). 
оглодати, оглођем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
оглувети ек. уп. ијек. оглувјети 

оглувити, оглувйм, (ек. И ијек.), (чинити глу

вим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
оглувјети ијек. (ек. оглувети), -вйм, (постати 

глув) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
оглунути не него оглухнути (в.) 

оглупавелост ек. уп. ијек. оглупавјелост 

оглупавити,оглупiiвйм 14.5.1.1.(4). 
оглупавјелост ијек. (ек. оглупавелост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

оглупети ек. уп. ијек. оглупјетн 

оглупити, Оглупйм, (учинити глупим) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
оглупјети ијек. (ек. оглупети), -пйм, (поста

ти глуп) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
оглушити (се), оглушим (се) 11.1.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
огњило, -а с, ген. МН. огњйлii 14.1.3. 
огњiiште, -а с, ген. МН. огњйштii 14.1.3. 



оговарiiч 

оговарiiч, -ача м, ВОК. оговарачу, инстр. 

оговарачем, мн. оговарачи, оговарача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

оговарачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -и ца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

оголевати ек. уп. ијек. оголијевати 

оголелост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оголење не него огољење (В.) 

оголети ек. уп. ијек. огољети 

оголијевати ијек. (ек. оголевати), оголијевам, 

з. п. мн. оголијевају, прип. сад. оголијевајући (ек. 

оголёвам, з. п. мн. оголевају, прип. сад. оголева

јући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
оголити,оголим 14.5.1.1.(4). 
оголитити, оголйтим 14.5.1.1.(4). 
ОГОЛiћеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оголиliење, -а с, ген. мн. оголићења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
огољавати, oгoљiiвaM, 3. п. мн. огољавају, 

прип. сад. огољавајући 14.5.1.1.(3). 
огољевати не него оголијевати (В.) 

огољелост ијек. (ек. оголелост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
огољење (не оголење), -а с, ген. мн. огоље

ња 14.1.3. 
огољети ијек. (ек. оголети), оголим и ого-

лим 14.5.1.1.(4). 
огоревати ек. уп. ијек. огоријевати 

огорелина ек. уп. ијек. огорјелина 

огорелица ек. уп. ијек. огорјелица 

огорети ек. уп. ијек. огорјети 

огоретина ек. уп. ијек. огорјетина 

огорнјеватн ијек. (ек. огореватн), огорије-

вам, 3. п. мн. огоријевају, прип. сад. огоријева
јући (ек. огорёвам, 3. п. мн. огоревају, прип. сад. 
огоревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

огорјелина ијек. (ек. огорелина), -ё ж, ген. мн. 

огорU)елина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
огорјелица ијек. (ек. огорелица), -ё ж, ген. мн. 

огорU)елица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
огорјети ијек. (ек. огорети), -рим 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
огорјетина ијек. (ек. огоретина), -ё ж, ген. мн. 

огорU)етина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
огорчати, -ам 14.5.1.1.(3). 

огријати 

огорчен, -а, -о, одр. огорчени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
огорченост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
огорчење, -а с, ген. мн. огорчења 14.1.3. 
ог6рчити,огорчим 14.5.1.1.(4). 
оградак, -тка м, мн. ограци, оградака, огра

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
оградити,оградим 14.5.1.1.(4). 
ограђивати, ограђујём, прип. сад. ограђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ограјисати, ограјишём 5.1.5.; 11.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
огранак, -анка м, мн. огранци, огранака, 

огранцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
ограничавајуlii, -а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
ограничен, -а, -о, одр. ограничени, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ограниченост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.1.2.2.; 14.1.2.2. 
ограничење, -а с, ген. мн. ограничења 3.1.2.; 

14.1.3. 
ограничити, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
огребати = огрепсти и огрепсти, огребём 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
огреботина, -ё ж, ген. мн. огреботина 

14.1.2.1.Ь. 

огрев, -а м, (ек. И ијек.), (ПМС: "Оlрев (огрјев) 

и Оlрuјев, Оlревнu (огрјевни) и Оlрuјевнu (ијек.)") 

14.1.1.с. 

огревати ек. уп. ијек. огријевати 

огревни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
огрезнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
огрејатн ек. уп. ијек. огрнјатн 

огрејаватн ек. уп. ијек. огрнјаватн 

огрепсти и огрепсти = огребати (В.) 
огрешити ек. уп. ијек. огријешити 

огризак, -ска м, мн. огрисци, огризака, огри-

сцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
огријавати ијек. (ек. огрејавати), огријiiвам, 

3. п. мн. огријавају, прип. сад. огријавајући (ек. 
oгpejiiвaM, 3. п. мн. огрејавају, прип. сад. огреја
вајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

огријати ијек. (ек. огрејати), огријём (ек. 

огрејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
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огријевати 

огријевати ијек. (ек. огревати), огријевам, 

3. л. ми. огријевају, прил. сад. огријевајући (ек. 
огрёвам, 3. л. ми. огревају, прил. сад. огревајући) 
2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

огријешити ијек. (ек. огрешити), огријешйм 

(ек. огрёшйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
огристи, огризём 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
огрлица, -ё ж, геи. ми. огрлйца 14.1.2.1.Ь. 

огрличар, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

ми. огрличари, огрличара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
огрличаст, -а, -о, одр. огличастй, -а, -о, геи. 

ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
огрљак, -ака м, ми. огрљаци, огрљака, огр

љацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. и огрљак, -рљка м, 

ми. огрљци, огрљака, огрљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

ОГIШУТИ, Orрнём 14.5.1.1.(1). 
огрозд, -а м, ми. огрозди, огрозда и огрозд, 

-а м, огрозди, огрозда 14.1.1.С. 

огроман и огроман, -мна, -м но, ОДр. огром

ни и огромнй, -а, -о, геи. ми. йх 6.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
огртати, огрћём, ПРИЛ. сад. огрћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
огртач, -ача м, иистр. огртачем (не -ом), ми. 

огртачи, огртача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
огрубети ек. уп. ијек. огрубјети 

огрубети ек. уп. ијек. огрубити 

огрубити, Orрубйм, (ек. И ијек.), (учинити 

грубим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
огрубјети ијек. (ек. огрубети), огрубим, (по

стати груб) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
од- префикс у сложеницама; мења се у ош 

испред безвучних сугласника: оguусшuшu > 
ошuусшuши, оgкачuшu> ошкачuшu, оgчеuuшu 

> ошчеuишu; оgћушнуШu > ошћушнушu, оgфu
јукашu> ошфuјукашu, оgхраниши> оШхранu

ши, оgцуйкаши> ошцуйкаши; испред звучних 

с и ш остаје у писању неизмењено g: оgскочи
ши, оgшешашu, итд. 

одавна = одавио, ПРИЛ. 

од данас, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
од зимус, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
од јесенас, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
ОД јутрос = од јутрос, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
од јучё, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
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одапињати 

од када = откада = откад(а), прил. 8.1.2.1.; 
12.1.1.; 14.6. 

од лане ек. уп. ијек. од лани 

од лани = од лане, ПРИЛ., (ек. и ијек.) 14.6. 
од онда и одонда, ПРИЛ. 12.1.1.; 14.6. 
од прекјучё(р), ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
од сiiиоli, ПРИЛ. 12.3.; 14.6. 
од тада = отад = отада, ПРИЛ. 8.1.2.1.; \О.1.1.Ь.; 

12.1.1.; 14.6. 
одабйр, -ира м, иистр. -иром, ми. одабири, 

одабира 14.1.1.Ь.С. 

одабирање и одабирање, -а с, геи. ми. -ања 

14.1.3. 
одабирати, -ирём, 3. Л. ми. -иру, ПРИЛ. сад. 

-ирући и одабирати, ощiбйрам, 3. Л. ми. одаби
рају, ПРИЛ. сад. одабирајући 14.5.1.1.(4). 

одабран, -а, -о, одр. одабрани, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
одабраник, -ика м, ВОК. одабраниче, ми. ода

браници, одабраника, одабраници ма 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
одабраница, -ё ж, БОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

одабрати, -рём и одаберём 14.5.1.1.(1). 
одавати, одајём, ПРИЛ. сад. одајући 

14.5.1.1.(2). 
одавде и одавдё, ПРИЛ. 14.6. 
одавна = одавно, ПРИЛ. 14.6. 
одазвати,одазовём 14.5.1.1.(1). 
одазйв, -а м, ми. одазиви, одазйва 14.1.1.С. 

одазивати (се), одiзйвам (се), 3. Л. ми. одази-
вају (се), ПРИЛ. сад. одазивајући (се) 14.5.1.1.(3). 

одаја, -ё ж, геи. ми. одаја 14.1.2.1.Ь. 

одаклё, одаклё и одаклё, ПРИЛ. 14.6. 
одаламити, одаламйм и одаламити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
одалиска, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. ода

лиски и р. одалисака 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

одаљивати (се), одаљујём (се), прип. сад. ода-

љујући (се) 14.5.1.1.(2). 
одаљити,одаљим 14.5.1.1.(4). 
оданде, ода иде и оданде, ПРИЛ. 14.6. 
оданост и оданост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одапёти,одапнём 14.5.1.1.(1). 
одапињати, -њём, ПРИЛ. сад. одапињући 

14.5.1.1.(1). 



одапињiiч 

одапињiiч, -ача м, иистр. одапињачем (не -ом), 

ми. одапињачи, одапињача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
одапрёти ек. уп. ијек. одапријети 

одапријети ијек. (ек. одапрёти), одапријем 

(ек. одапрём) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
одар, одра м, иистр. одром, ми. одри, одара 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
одасвуд(А) = одсвуд(А), прип. 12.1.; 14.6. 
одi\сипати, -пам, прип. сад. одасипају

ћи 14.5.1.1.(3) и -ПЉёМ, прип. сад. одасипљући 
14.5.1.1.(2). 

одаслi\НiiК, -и ка м, вок. одасланйче, ми. ода

слан ици, одасланика, одасланицима 11.1.1.а.(l); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
одi\cлати, одашљём и одашаљём 14.5.1.1.(2). 
одi\cтрёти ек. уп. ијек. одастријети 

одi\стријети ијек. (ек. одастрёти), одастри-

јем (ек. одастрём) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
одасути,одаспём 14.5.1.1.(1). 
одати,одам 14.5.1.1.(3). 
одiiтлё, одатлё и ОДПЛё, прип. 14.6. 
одахнути,одахнём 14.5.1.1.(1). 
одашиљати, -љём 14.5.1.1.(1). 
одашilљiiЧ, -ача м, иистр. одашиљачем 

(не -ом), ми. одашиљачи, одашиљача 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

одбацitвати, одбацујём, прип. сад. одбацу

јући 14.5.1.1.(2). 
одбацити и одбацити, -йм 14.5.1.1.(4). 
одбаЧiј, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. одбачаји, 

одбачаја 14.1.1.Ь.с. 

одбiiченост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одбег8вати ек. уп. ијек. одбјег8вати 

одбегао ек. уп. ијек. одбјегао 

одбегнути ек. уп. ијек. одбјегнути 

одбеliи ек. уп. ијек. одбјеliи 

одбitјати (се), одбйјам (се), 3. П. ми. одБИјају 
(се), прип. сад. одбијајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 

одбијiiЧ, -ача м, иистр. одбијачем (не -ом), ми. 

одбијачи, одбијача 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
одбир, -а м, иистр. -ом, ми. одбири, одбйра 

14.1.l.b.C. 
одбирати, -ирём, 3. П. ми. -иру, прип. сад. 

-ирући 14.5.1.1.(1) и одбitрати, одбйрам, 3. П. 
ми. одбирају, прип. сад. одбирајући 14.5.1.1.(3). 

одборнiiк 

одбitтак, -тка м, ми. одбици, одбйтака, одби

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
одбити, одбијём, импер. одбйј, одбйјмо, од

бйјте 14.5.1.1.(2). 
одбјегавати ијек. (ек. одбег8вати) одб(ј)ега

вам, 3. П. ми. одб(ј)егавају, прип. сад. одб(ј)егава
јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

одбјегао ијек. (ек. одбегао), -гла, -гло, ОДр. 

одб(ј)еглй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

одбјегнути ијек. (ек. одбегнути), одб(ј)егнём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
одбјеliи ијек. (ек. одбеliи), одб(ј)егнём 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
одблёсак ек. уп. ијек. одблијесак 

одблескивати (се) ек. уп. ијек. одбљескitва

ти (се) 

одблијесак ијек. (ек. одблёсак), -ска м, ми. 

-сци, -сака, -сцима 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

одблудети ек. уп. ијек. одблудјети 

одблудити, одблудйм, (ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

одблудјети ијек. (ек. одблудети), -дйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

одбљескitвати (се) ијек. (ек. одблескitвати 

(се», одбљескујём (се), прип. сад. одбљескујући 

(се) (ек. одблескујём (се), прип. сад. одблескујући 

(се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
одбојка, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
одбојКiШ, -аша м, ВОК. одбојкашу, иистр. од

бојкашем (не -ом), ми. одбојкаши, одбојкаша 

14.1.1.а.Ь. 

одбојкашица, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 
одбојкашицин не него одбојкашичин (в.) 

одбојкашичин (не одбојкi\шицин), -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
одбојник, -а м, ми. одбојници, одбојнйка, од

бојницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
одб6јност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одбор, -а м, иистр. -ом, ми. одбори, одбора 

14.l.1.b.C. 
одборнiiк, -а м, ВОК. одборнйче, ми. одбор

нйци, одборнйка, одборнйцима 11.1.1.а.(1); 

1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
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одборница 

одборница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

одбрајати, одбрајам, 3. n. мн. одбрајају, прип. 
сад. одбрајајући 14.5.1.1.(2). 

одбрамбен (не одбранбен), -а, -о, одр. од

брамбени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.3.; 
14.3. 

одбранбен не него одбрамбен (в.) 

одбрана, -ё ж, ген. мн. одбрана 14.1.2.1.Ь. 

одбранаш, -аша м, вок. одбранашу, инстр. од-

бранашем ( не -ом), мн. одбранаши, одбранаша 
14.1.1.а.Ь. 

одбранашкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
одбранитн, одбраним 14.5.1.1.(4). 
одбројавати, одбројавам, 3. n. мн. одбројава-

ју, прип. сад. одбројавајући 14.5.1.1.(3). 
одбројати одбројити, одбројим 

14.5.1.1.(4). 
одбројнти = одбројати (в.) 
одбрујати, -им 14.5.1.1.(4). 
одбрусити, одбруси м 14.5.1.1.(4). 
одвагати, одвагам 14.5.1.1.(3) и одважём 

ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
одвагивати, одвагујем, прип. сад. одвагују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
одвагнути,одвагнём 14.5.1.1.(1). 
одвадити, -им 14.5.1.1.(4). 
одважан, -жна, -жно, одр. одважни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одважити се, одважам се 14.5.1.1.(3). 
одважност и одважност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одвајати (се), одвајам (се), прип. сад. одваја-

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
одвајкада и одвајкада, прип. 14.6. 
одвВлити,одвалим 14.5.1.1.(4). 
одваљати (се), одваљам (се), 3. n. мн. одва

љају, (према ваљати) 14.5.1.1.(3). 
одваљивати (се), одваљујём, прип. сад. одва

љујући (се) (према одвВлити) 14.5.1.1.(2). 
одвежен, одвежена, одвежено не него од

везен, одвезена, одвезено (в.) 

одвезати,одвёжём 11.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
одвезивати, одвезујём, прип. сад. одвезују

ћи 14.5.1.1.(2). 
одвејавати ек. уп. ијек. одвнјавати 

iщвејати ек. уп. ијек. одвијати 
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одвека ек. уп. ијек. одвијека 

одвеслати, -јјм 14.5.1.1.(3). 

одвођење 

одвести и одвести, одведём 14.5.1.1.(1). 
одвести и одвести, одвезем, ПРИД. ТРП. одве-

зен, одвезена, одвезено (не одвежен, одвежена, 

одвежено) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
одвеli, прип. 14.6. 
одвијавати ијек. (ек. одвејавати), одвијавам, 

3. n. МН. одвијавају, прип. сад. одвијавајући (ек. 

одвејавам, 3. n. МН. одвејавају, прип. сад. одвеја

вајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
одвијати, одвијам, прип. сад. одвијајући 

14.5.1.1.(3). 
одвијати ијек. (ек. одвејати), одвијём (ек. од

вејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
одвијач, -ача м, инсТр. одвијачем (не -ом), мн. 

одвијачи, одвијаЧii 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
одвијека ијек. (ек. одвека), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
одвика, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ика 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

одвикавати (се), одвикавам (се), 3. n. МН. 

одвикавају (се), прип. сад. одвиюiвајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
одвикати, одвичем, (према викати) 11.1.I.b.; 

14.5.1.1.(2). 
одвикнути, одвикнём, (одазвати се) 

14.5.1.1.(1). 
одвикнути (се) = одвиliи (се), одвикнём (се) 

14.5.1.1.(1). 
одвити, одвијём, импер. одвиј, одвијмо, од-

вијте 14.5.1.1.(2). 
одвиliи = одвикнути (в.) 
одвише и одвише, прип. 14.6. 
одвлачити, одвлачим, прип. сад. одвлачёћи 

14.5.1.1.(4). 
одводити, одводим, прип. сад. одводёћи 

14.5.1.1.(4). 
одводии, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
одводник, -а м, МН. одводници, одводника, 

одводницима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
одводњавати, одводњавам, 3. n. МН. одвод

њавају, прип. сад. одводњавајући 14.5.1.1.(3). 
одвођач, -ача м, инсТр. одвођачем (не -ом), МН. 

одвођачи, одвођача 3.3.2.а.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
ОДВОђење и одвођење, -а с, ген. МН. -ёња 

3.3.2.а.; 14.1.3. 



ОДВОЗ 

ОДВОЗ, -а м, мн. одвози, одвоза 14.1.1.С. 

одвозити (се), одвозим (се), прнл. сад. 

одвозёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
одвојак, -војка м, мн. одвојци, одвојака, од

војцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
одвојен, -а, -о, одр. одвојени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
одвојеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одвојив (не одвојљив), -а, -о, одр. одвојиви, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
одвојивост (не одвојљивост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одвојити, одвојим, им пер. одвој, одвој

мо, одвојте и уоб. одвоји, одвојимо, одвојите 

14.5.1.1.(4). 
одвојљив не него одвојив (в.) 

одвојљивост не него ОДВОјивост (в.) 

одвратан и одвратан, -тна, -тно, одр. од-

вратни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одвратити, одврати м 14.5.1.1.(4). 
одвратно и одвратно, прил. 14.6. 
одвратност и одвратност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одвраliати, -ам, прил. сад. одвраћајући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
одвргавати, oДBpгiiвaM, 3. л. мн. одврпiвају, 

прил. сад. одврпiвајући 14.5.1.1.(3). 
одвргнути = одврliи, одвргнём 14.5.1.1.(1). 
одвргнуliе, -а с, ген. мн. одвргнућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
одврнути,одврнём 14.5.1.1.(1). 
одвртати, одврћём, прил. сад. одврћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одвртiч, -ача м, инстр. одвртачем (не -ом), 

мн. одвртачи, одвртача 14.1.1.Ь.С. 

одврliи = одвргнути (в.) 
одврх, предл. 14.6. 
одву1iи и оДву1iи, одвучём 14.5.1.1.(1). 
одг8ljати, одгађам, 3. л. мн. одг8ljају, прил. 

сад. одгађајући 14.5.1.1.(3). 
одгајаЛiiште, -а с, ген. мн. одпiјалишта 

14.1.3. 
одгајивач, -ача м, вок. одгајивачу, инстр. од

гајивачем (не -ом), мн. одгајивачи, одгајивача 

14.1.1.а.Ь. 

одгртач 

одгајивачица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

одгајити,одгајим 14.5.1.1.(4). 
одп~гати (се), одгёгам (се) 14.5.1.1.(3). 
одгледати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одглумити, -им 14.5.1.1.(4). 
одговарајуliii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
одговарати, одговарам, 3. л. мн. одговарају, 

прил. сад. одговарајући 14.5.1.1.(3). 
одговоран, -рна, -рно, одр. одговорни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одговорити, одговорим 14.5.1.1.(4). 
одговорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ОДГОДИТИ,одгодим 14.5.1.1.(4). 
одгој, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. одгоји, од

гоја 14.1.1.Ь.С. 

одгојан, -јна, -јно, одр. одгојни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одгојен, -а, -о, одр. одгојени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
одгонетати, одгонёћём, прил. сад. одгоне

ћући 1l.1.2.е.; 14.5.1.1.(2) и одгонётам, прил. сад. 
одгонетајући 14.5.1.1.(3). 

одгонетка, -ё ж, дат. -ки (не ци), ген. мн. од

гонётака и одгонётки и одгонетка, -ё ж, дат. 

-КИ (не -ци), ген. мн. одгонётака и одгонётки 

1l.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

одгонетнути,одгонётнём 14.5.1.1.(1). 
одгоре, прнл. 14.6. 
одгорети ек. уп. ијек. одгорјети 

одгорјети ијек. (ек. одгорети), -рим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

одгризак, -ска м, МН. одгрисци, одгризака, 

Qдгрисцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
одгрilзати, одгризам, 3. Л. МН. одгризају, 

ПРИЛ. сад. одгризајући 14.5.1.1.(3). 
Одгристи,одгрИзём,прид.трп.одгрИзен,од

гризена, одгризено (не одгрижен, одгрижена, 

одгрижено) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
одгрнути,одгрНёМ 14.5.1.1.(1). 
одгртати, одгрћём, ПРИЛ. сад. одгрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одгртiч, -ача м, ВОК. одгртачу, инстр. одгр

тачем (не -ом), МН. одгртачи, одгртача 3.1.2.; 
14.1.1.а.Ь. 
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одrуравати 

одrуравати, одrуравам, прил. сад. одrурава

јући 14.5.1.1.(3). 
одrуривати, одrурујём, прил. сад. одrуру

јући 14.5.1.1.(2). 
одrурати, одrурам, 3. л. МН. одrурају 

14.5.1.1.(3). 
одrурнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
одrушивати, одrушујём, прил. сад. одrушу-

јући 14.5.1.1.(2). 
одrушити,одrушим 14.5.1.1.(4). 
одевати ек. уп. ијек. одијевати 

одёвнн ек. уп. ијек. одјёвнн 

оделење не Hero одељење ек. и одјељење 
ијек. (В.) 

оделењски не Hero одељењски ек. и одје-
љењски ијек. (В.) 

оделит ек. уп. ијек. одјелит 

оделити ек. уп. ијек. одијелити 

оделнii ек. уп. ијек. одјелнii 

одело ек. уп. ијек. одијело 

оделотворити ек. уп. ијек. одјелотворити 

оделце ек. уп. ијек. одијелце 

одељавати ек. уп. ијек. одјељавати 

одељак ек. уп. ијек. одјељак 

одељёнскн не него одељёњскн (В.) 

одёљеност ек. уп. ијек. одијељенiiст 

одељење ек. уп. ијек. одјељење 

одељёњскн (не одељёнскн), -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
одељењце, -а и -ета с, ген. МН. одељенца 

14.1.3. 
одељiiвати ек. уп. ијек. одјељивати 

оденути ек. уп. ијек. одјенути 

одерати,одерём 14.5.1.1.(1). 
одеliа ек. уп. ијек. одјеliа 

одзад = одз8да и одзада, прил. 14.6. 
одзвањати, одзвањам, 3. л. МН. одзвањају, 

прил. сад. одзвањајући 14.5.1.1.(3). 
одзваТИ,одзовем 14.5.1.1.(1). 
одзвиждати, -им 14.5.1.1.(4). 
одзврјати, -им 14.5.1.1.(4). 
одзrii = одзriiр = одзrора, прил. 14.6. 
одздравити, -им 14.5.1.1.(4). 
одздрављати, -ам, прил. сад. оздрављајући 

14.5.1.1.(3). 
одзiiв, -а М, МН. одзиви, одзива и одзив, -а М, 

мн. одзиви, одзива 14.1.1.с. 
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одјава 

одзивати се, одзивам се, 3. л. мн. одзивају се, 
прил. сад. одзивајући се 14.5.1.1.(3) и одзивљём 
(се), прил. сад. одзивљући се 14.5.1.1.(2). 

одиrнути = одиliи, одиrнём 14.5.1.1.(1). 
одигравати, одигравам, 3. л. мн. одиrравају, 

прил. сад. одиrравајући 14.5.1.1.(3). 
одиrрати = одиrрати, одиrрам 14.5.1.1.(3). 
одизати (се), одижём (се), прил. сад. одижући 

(се) ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
одијум, -а М, инстр. одијумом, мн. одијуми, 

одијума (и однј, -ија М, инстр. одијем, мн. одији, 

одија) 5.1.5.; 14.1.1. 
одијевати ијек. (ек. одевати), одијевам, 3. л. 

мн. одијевају, прил. сад. одијевајући (ек. одёвам, 

3. л. мн. одевају, прил. сад. одевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

одијелити ијек. (ек. оделити), одијелим (ек. 

одёлим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
одијело ијек. (ек. одело), -а М, ген. мн. одијела 

(ек. одела) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
одијелце ијек. (ек. оделце), -а и -ета с, ген. 

мн. одијелца и одијелаца (ек. оделца и оделаца) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
одијељенiiст ијек. (ек. одёљеност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

одиiiзан, -зна, -зно, одр. одиозни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одиозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Одисеј, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) и Оди

сёј, -еја М, вок. Одисеју, инстр. -ејем (не -ом) 
1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

Одисеја и Одисеја, -е ж 1.2.1.1ј.; 5.1.6.; 
14.1.2.1. 

одисеја, -е ж, ген. мн. одисеја и одисеја, -ё ж, 

ген. мн. одисеја, (дуго и мучно лутање) 5.1.6.; 
14.1.2.1.Ь. 

Одисејев и Одисејев, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
одискона, прил. 14.6. 
одисконскii и одИСКiiнСКii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
одиСТiiнСКii, одистiiнскii и одистинскii, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
одиliи = одиrнути (В.) 

одјава, -е ж, ген. мн. одјава 14.1.2.1.Ь. 



одј8вити 

одј8вити, сщјавйм 14.5.1.1.(4). 
одјављивати, одјављујём, прип. сад. одја

вљујући 14.5.1.1.(2). 
одјавнн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
одјахати (не одјашити), одјашём ll.1.1.Ь.; 

1l.1.1.(2). 
одјахивати, одјахујём, прип. сад. одјахују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
одјашити не него одјахати (В.) 

одједампут не него одједанпут (В.) 

одјёВНН ијек. (ек. одёвнн), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
одједанпут (не одједампут), прип. 12.1.; 

14.6. 
одједарёд, прип. 12.1.; 14.6. 
одједном, прип. 12.1.; 14.6. 
одјёк, -а м, мн. одјёци, одјёка, одјёцима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
одјекивати, одјекујём, прип. сад. одјекују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
одјекнути,одјёкнём 14.5.1.1.(1). 
одјелење не него одјељење (В.) 

одјелит ијек. (ек. оделит), -а, -о, одр. одU)ели

тй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

одјелнii ијек. (ек. одеЛНii), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
одјелотворити ијек. (ек. оделотворити), 

одU)елотворйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
одјељавати ијек. (ек. одељ8вати), одШеља

вам, 3. n. мн. одШељавају, прип. сад. одШељава

јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
одјељак ијек. (ек. одељак), одШёљка м, 

мн. одU)ёљци, одШељака 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

одјељење (не одјелење) ијек. (ек. одеље

ње, не оделење), -а с, ген. мн. одU)ељењii 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

одјеЉёЊСКН (не одјелёњскii) ијек. (ек. оде

љёњскн, не оделёњскii), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
одјељивати ијек. (ек. одељивати), одШе

љујём, прип. сад. одU)ељујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

одјенути ијек. (ек. оденути), -ём 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

одлијетати 

одјеl1а ијек. (ек. одеl1а), -ё ж 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

одјужити, -йм 14.5.1.1.(4). 
одјурити,одјурйм 14.5.1.1.(4). 
одш\rати, одлiiжём, прип. сад. одлажући 

ll.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одлазак, -аска м, мн. одласци, одлазака, од

ласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
одлазити, -йм, прип. сад. одлазёћи 

14.5.1.1.(4). 
одлак8вити,одшiкавйм 14.5.1.1.(4). 
одлакнути,одлакнём 14.5.1.1.(1). 
одламати (се), одлiiмам (се), 3. n. мн. одшiма-

ју, прип. сад. одламајући (се) 14.5.1.1.(3). 
одлiiне и одлiiни, прип. 14.6. 
одланути, одланём и одланути, одланём 

(одлакнути) 14.5.1.1.(1). 
одланути, одланём, (одговорити лајањем) 

14.5.1.1.(1). 
одлевати ек. уп. ијек. одлијевати 

одледити,одледйм 14.5.1.1.(4). 
одлеђивати, одлеђујём, прип. сад. одлеђују-

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одлежати,одлежйм 14.5.1.1.(4). 
одлепити ек. уп. ијек. одлијепити 

одлепљивати ек. уп. ијек. одљепљitвати 

одлетати ек. уп. ијек. одлијетати 

одлетети ек. уп. ијек. одлетјети 

одлетјети ијек. (ек. одлетети), -тйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

одлеl1и се и одлеl1и се, одлежё (се) и одлег

нё (се) 1l.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
одлив, -а м, мн. одливи, одлйва 14.1.1.с. 

одливак, -ивка м, мн. одливци, одливака, 

одливцима 14.1.1.с. 

одливати, одлйвiiм, 3. n. мн. одливају, прип. 

сад. одливајући 14.5.1.1.(3). 
одлијевати ијек. (ек. одлевати), одлијевам, 

3. n. мн. одлијевају, прип. сад. одлијевајући (ек. 

одлёвам, 3. n. мн. одлевају прип. сад. одлевајући) 
2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

одлијепити ијек. (ек. одлепити), одлијепйм 

(ек. одЛёПЙМ) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
одлијетати ијек. (ек. одлетати), одлијећём, 

прип. сад. одлијећући (ек. одлёћём, прип. сад. од

лећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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одлика 

одлика, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -йка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

одликаш, -аша м, вок. -ашу, иистр. одли

кашем ( не -ом), мн. одликаши, одликаша 
14.1.1.а.Ь. 

одликашица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

одликовање, -а с, ген. мн. одликовања 

14.1.3. 
одликовати, -кујём 14.5.1.1.(2). 
одлити, одлијём, импер. одлйј, одлйјмо, од

лйјте 14.5.1.1.(2). 
одличан, -ч на, -чно, одр. одличнй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одлiiчје и одличје, -а с, ген. ми. -йчја 14.1.3. 
одлично, прип. 14.6. 
ОДЛОЖИТИ,одложйм 14.5.1.1.(4). 
одломак, -омка м, мн. одломци, одломака, 

одломцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
одломити (се), одломйм (се) 14.5.1.1.(4). 
одлука, -ё ж, дат. -ци, геи. мн. -ука 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

одлучан и одлучан, -чна, -чно, одр. одлуч

нй И одлучнй, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

одлучивати, одлучујём, прип. сад. одлучу

јући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
одлучити, одлучйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
одлучност и одлучност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одлучујуliе, прип. 3.1.2.; 14.6. 
одлучујуliii, -а, -ё, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
одљепљивати ијек. (ек. одлепљивати), од

љепљујём, прип. сад. одљепљујући (ек. одле

пљујём, прип. сад. одлепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

одљутити се, одљутйм се 14.5.1.1.(4). 
одљудити се, одљудйм се 14.5.1.1.(4). 
ОДМ8гати, 6дмiiжём, прип. сад. одмажући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одмагач, -ача м, вок. одмагачу, иистр. одма

гачем (не -ом), ми. одмагачи, одмагача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

одмазда, -ё ж, ген. ми. одмазда 14.1.2.1.Ь. 

одмак, -а м, мн. одмаци, одмака, одмацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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одмицати 

одмакнутн = одмаliи и одмаliи, одмакнём 
14.5.1.1.(1). 

одмалена и одмалена, прип. 14.6. 
одмалопре ек. уп. ијек. одмалоприје 

одмалоприје ијек. (ек. одмалопре), прип. 

2.1.1.; 2.2.1.; 12.1.; 14.6. 
одмаралiiште и одмаралiiште, -а с, ген. мн. 

-йшта 14.1.3. 
одмарати (се), одмарам (се), 3. п. ми. одмара-

ју (се), прип. сад. одмарајући (се) 14.5.1.1.(3). 
одмаliи и одмаliи = одмакнути (в.) 
одмах (не омвх), прип. 14.6. 
одмахивати, одмахујём, прип. сад. одмаху-

јући 14.5.1.1.(2). 
одмахНУТИ,одмахнём 14.5.1.1.(1). 
одмена ек. уп. ијек. одмјена 

одменити ек. уп. ијек. одмијенити 

одмењивати (се) ек. уп. ијек. одмјењивати 

(се) 

одмеравати (се) ек. уп. ијек. одмјеравати 

(се) 

одмерати ек. уп. ијек. одмјерати. 

одмерен ек. уп. ијек. одмјерен 

одмерено ек. уп. ијек. одмјерено 

одмереност ек. уп. ијек. одмјереност 

одмеривати (се) ек. уп. ијек. одмјеривати 

(се) 

одмерити (се) ек. уп. ијек. одмјерити (се) 

одметати, одмећём, прип. сад. одмећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одметник, -а м, ВОК. одметниче, ми. одмет

ници, одметнйка, одметницима lI.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
одметнiiЧКи, -а, -о, геи. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
одметнiiштво, -а с, МН. одметнйштва, од

метнйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
одметнути се и одметнутн се, одметнём 

се 14.5.1.1.(1). 
одмијенитн ијек. (ек. одменитн), одмијенйм 

(ек. одмёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
одмила, прип. 12.1.; 14.6. 
одмилети ек. уп. ијек. одмиљети 

одмиљети ијек. (ек. одмилети), -лйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

одмицати, одмичём, прип. сад. одмичући 

lI.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 



одмјена 

одмјена ијек. (ек. одмена), -е ж, ген. мн. од

мШена 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
одмјењивати ијек. (ек. одмењиватн), од

мШењујем, прип. сад. одмU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

одмјеравати (се) ијек. (ек. одмеравати (се», 

одмШеравам (се), 3. П. мн. одмШеравају (се), 
прип. сад. одмU)еравајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

одмјерати (се) ијек. (ек. одмерати (се», 

одмШерам (се), 3. П. мн. одмШерају (се), прип. 
сад. одмU)ерајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

одмјерен ијек. (ек. одмерен), -а, -о, одр. од

мU)еренй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

одмјерено ијек. (ек. одмерено), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

iщмјереност ијек. (ек. одмереност), -ости 

ж, и нСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

одмјеривати (се) ијек. (ек. од мери вати (се», 

одмШерујем (се), прип. сад. одмU)ерујући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
одмјерити (се) ијек. (ек. одмерити (се», -йм 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
одмор, -а м, инсТр. -ом, мн. одмори, одмора 

14.1.1.Ь.С. 

одморан и одморан, -рна, -рно, одр. одморнй 

И одморнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одмореност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одморити (се), QДМОРЙМ (се) 14.5.1.1.(4). 
одморйште, -а с, ген. мн. Qдморйшта 14.1.3. 
одморно и одморно, прип. 14.6. 
одм6рност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одмотавати, oДMOтiiвaM, 3. п. мн. одмотавају, 

прип. сад. одмотавајући 14.5.1.1.(3). 
одмотати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одмоli, -оћи ж, инстр. -оћи 14.1.2.2. 
одмоliн и одмOIiи, одмогнем 14.5.1.1.(1). 
одмрзавати, одмрзавам, 3. п. мн. одмрзавају, 

прип. сад. одмрзавајући 14.5.1.1.(3). 
одмрзнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
ОДМРСИТИ,одмрсйм 14.5.1.1.(4). 
однitзiiд, прип. 14.6. 
однапред ек. уп. ијек. однапријед 

одојити 

однапријед ијек. (ек. однапред), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 12.1.; 14.6. 

однародити, -йм 14.5.1.1.(4). 
однатраг = однатрашке и однатрашке, 

прип. 12.1.; 14.6. 
однатрашке и однатрашке = однатраг 

(в.) 

однашати не него однОСити (в.) 

однеговати ек. уп. ијек. одњеговати 

однiщавна и однедавна = однедавно и од-

недавно (в.) 

однедавно = однедавна, прип. 12.1.; 14.6. 
однекле, прип. 12.1.; 14.6. 
однекуд(а), прип. 12.1.; 14.6. 
однести не него однети (в.) 

однети ек. уп. ијек. однијети 

однешен, однешена, однешено не него од

несен, однесена, однесено В. под однијети 

iщнијети ијек. (ек. однети не однести), од

несем и однесем, ПРИД. ТРП. однесен, однесена, 

однесено (не однешен, однешена, однешено) и 

однијет (ек. однет) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
одно, предп. 12.1. 
однос, -а м, МН. односи, однОСа 14.1.1.С. 

односан, -сна, -сно, одр. односнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
однОСити (не однашати), односйм, прип. сад. 

односећи 14.5.1.1.(4). 
одњеговатн ијек. (ек. однеговати), -гу јем 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
одобравалац (не одобраваоц), -аоца м, ВОК. 

одобраваоче, инсТр. -аоцем (не -ом), мн. одобра

ваоци, одобравалаца, одобраваоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

одобраваоц не него одобравалац (в.) 
одобравати, одобравам, 3. П. МН. одобравају, 

прип. сад. одобравајући 14.5.1.1.(3). 
одобрење, -а с, ген. МН. одобрења 14.1.3. 
одОбрити,одобрйм 14.5.1.1.(4). 
одобровољити и одобровољити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
одовуд(а) = одовуд(в), прип. 12.1.; 14.6. 
одозго, прип. 12.1.; 14.6. 
одоздо, прип. 12.1.; 14.6. 
одојак, -ојка М, ВОК. -ојче, МН. одојци, одојака, 

одојцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
одојнти,одојйм 14.5.1.1.(4). 
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одојче 

одојче, -ета с, з6. одојчад, одојчади 14.1.3.С. 

одока, ПРИЛ., (отприлике, приближно, без 

мерења) 12.1.; 14.6. 
одощ\вати ек. уп. ијек. одолијевати 

одолети ек. уп. ијек. одољети 

одолијевати (не одољевати) ијек. (ек. одо

левати, не одољевати), одолијевам (не одоље

вам), 3. Л. МИ. одолијевају ( не одољевају) ПРИЛ. 
сад. одолијевајући (не одољевајући) (ек. одолё

вам (не одољёвам), 3. Л. МИ. одолевавају ( не одо
љевају) ПРИЛ. сад. одолевајући (не одољевајући» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
одољевати не него одолевати ек. И одоли

јевати ијек. (в.) 

одољети ијек. (ек. одолети), одолим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

одољив, -а, -о, ОДр. одољиви, -а, -о, геи. МИ. 

-их 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
одомаliеност, -ости Ж, ИИСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одомаliивати, оДомаћујём, ПРИЛ. сад. одома-

ћујући 14.5.1.1.(2). 
одомaliити,одомаћим 14.5.1.1.(4). 
одонда, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
одондашњй, -а, -е, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
одонуд(а) = одонуд(а), ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
одора и одора, -ё ж, геи. МИ. одора 14.1.2.1.Ь. 

одОстраг(а) и оДострага, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
одпадак не него отпадак (в.) 

од почетка, ПРИЛ. ИЗр. (предл. + именица) 
од пре ек. уп. ијек. од прије 

од прије ијек. (ек. од пре), ПРИЛ. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

одрадити, одради м 14.5.1.1.(4). 
одр8ђати се, одрађам се, 3. Л. МИ. одрађају се, 

ПРИЛ. сад. одрађајући се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
одрађивати, одрађујём, ПРИЛ. сад. одрађују

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одражавати (се), одражавам (се), 3. Л. ми. 

одражавају (се), ПРИЛ. сад. одражавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
одраз, -а М, МИ. одрази, одраза 14.1.1.С. 

одразив, -а, -о, ОДр. одрази ви, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
одразити (се), одрази м (се) 14.5.1.1.(4). 
одрана, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
одраннје (не од радннје), ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
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одрети 

од радније не него одраније (в.) 

одрањати (се), oдpiiњaM (се), 3. Л. МИ. одрања
ју (се), ПРИЛ. сад. одрањајући (се) 14.5.1.1.(3). 

одрастао, одрасла и одрасла, одрасло и од

расло, одр. одрасли, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

одрастати, одрастам, 3. Л. ми. одрастају, 

ПРИЛ. сад. одрастајући 14.5.1.1.(3). 
одрасти,одрастём 14.5.1.1.(1). 
одрвати се (и уоб. отхрвати), -рвем се 

14.5.1.1.(1). 
одрвенети и одрвенети ек. уп. ијек. одрве

њети и одрвењети 

одрвенити и одрвенити, -ним, (ек. И ијек.) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
одрвењелост и одрвењелост ијек. (ек. одр

венелост и одрвенелост), -ости Ж, иисТр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одрвењети и одрвењети ијек. (ек. одрвенети 

и одрвенети), -ним 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
одреаговати, -гу јем 14.5.1.1.(2). 
одреда, прил., (редом) 12.1.; 14.6. 
од реда ИЗр. предлог + именица, (нпр. човек 

од реда и закона) 

одредба, -ё ж, геи. ми. одредаба 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

одредити, одредим 14.5.1.1.(4). 
одредљив, -а, -о, одр. одредљиви, -а, -о, геи. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
одредскй и одредскй, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
одређен, -а, -о, ОДр. одређени, -а, -о, геи. ми. 

-их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
одређеност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одређење, -а с, геи. ми. одређења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
одређивати, одређујем, ПРИЛ. сад. одређују

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одрезак, -еска м, ми. одресци, одрезака, од

ресцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
одрезати,одрежем 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одрезивати, одрезу јем, ПРИЛ. сад. одрезу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
одремати ек. уп. ијек. одријемати 

одрети ек. уп. ијек. одријети 



одреliи 

одреliи и одреliи, одрекнем, одречем и од

речем 11.1.1.(2); 14.5.1.1.(1). 
одречан, -ч на, -чно, одр. одречнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одрешење, -а с, ген. мн. одрешења 14.1.3. 
одрешивати, одрешујем, прип. сад. одрешу

јући 14.5.1.1.(2). 
одрешит, -а, -о, одр. одрешитй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
одрешити ек. уп. ијек. одријешити 

одрешито, прип. 14.6. 
одрешитост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одрешљив, -а, -о, ОДр. одрешљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
одрешљивост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одржавати (се), одРжiiвам (се), 3. П. МН. 

одржавају (се), прип. сад. одржавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
одржање, -а с, ген. МН. одржања 14.1.3. 
одржати, -жйм 14.5.1.1.(4). 
одржив = одржљив, -а, -о, ОДр. одрж(љ)ивй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
одрживост = оДржљивост, -ости Ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одржљив = одржив (в.) 

одржљивост = одрживост (в.) 
одријемати ијек. (ек. одремати), одријемам, 

3. П. МН. одријемају (ек. одремам, 3. П. МН. одре
мају) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

одријети ијек. (ек. одрети), одрем и одерем 

14.5.1.1.(1). 
одријешити ијек. (ек. одрешити), одрије

шйм (ек. одрешйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
одрицати, одрйчем, прип. сад. одричући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одричан, -ч на, -чно, одр. одричнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одродити (се), одродйм (се) 14.5.1.1.(4). 
одрођавати (се), одрођавам (се), 3. П. МН. од

рођавају (се), прип. сад. одрођавајући (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
одрођивати (се), одрођујем (се), прип. сад. 

одрођујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одрон, -а м, МН. одрони, одрона 14.1.1.С. 

ОДРОНИТИ,одронйм 14.5.1.1.(4). 

одсечност 

одрпанко, -а м, МН. одрпанци, одрпанака, 

одрпанцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
одрпаност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Одlшати, одрпам, 3. П. МН. ОЩЈпају 

14.5.1.1.(3). 
одртавети и одртавети ек. уп. ијек. одрта

вјети и одртавјети 

одртавјети и одртавјети ијек. (ек. одртаве

ти и одртавети), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
одрубити,одрубйм 14.5.1.1.(4). 
одрубљивати, одрубљујем, прип. сад. одру

бљујући 14.5.1.1.(2). 
одручати, одручам, (завршити ручак) 

14.5.1.1.(3). 
одручити, одручйм, (раширити руке) 

14.5.1.1.(4). 
одсад(а) = одсада, прип. 12.1.; 14.6. 
од сада, предлог + именица 
одсадашњii и одсадашњii, -а, -е, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
одсвагда, прип. 12.1.; 14.6. 
одсвакуд(а), прип. 12.1.; 14.6. 
одсвирати, одсвйрам, 3. П. МН. одсвирају 

14.5.1.1.(3). 
одсвуд(а), прип. 12.1.; 14.6. 
одсев ек. уп. ијек. одсјев 

одседати и одседати ек. уп. ијек. одсједати 

и одсједати 

одседети ек. уп. ијек. одсједети 

одседлавати,одседлавам,3.п.мн.одседла-

вају, прип. сад. одседлавајући 14.5.1.1.(1). 
одседлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одседнути ек. уп. ијек. одсједнути 

одсек и одсек ек. уп. ијек. одсјек и одсијек 

одселити,одселйм 14.5.1.1.(4). 
одсељенйк, -и ка м, ВОК. одсељенйче, МН. оде

љеници, одсељеника, одсељеницима 1I.I.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.l.l.a.c. 

одсељенiiчки, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

одсеliи ек. уп. ијек. одсјеliи 

одсецати ек. уп. ијек. одсијецати 

одсечак ек. уп. ијек. одсјечак 

одсечан ек. уп. ијек. одсјечан 

одсечност ек. уп. ијек. одсјечност 
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одсијавати 

одсијавати, одсијавам, 3. л. МИ. одсијавају 
прил. сад. одсијавајући 14.5.1.1.(3). 

одсијецати ијек. (ек. одсецати), одсијецам, 

3. л. МИ. одсијецају, прил. сад. одсијецајући (ек. 
одсецам, 3. л. МИ. одсецају прил. сад. одсецајући) 
2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

одсипати, -пам 14.5.1.1.(3). 
одсјйј, -а М, иистр. -ем (не -ом), ми. одсјаји, 

одсјаја 14.1.1.Ь.с. 

одсјев ијек. (ек. одсев), -а М, МИ. одсU)еви, 

одсШева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
одсједати ијек. (ек. одседати), одсШедам, 

прил. сад. одсU)едајући и одсједати ијек. (ек. од

седати), одсШедам, 3. л. ми. одс(ј)едају, прил. 
сад. одсU)едајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

одсједјети = одсједити (В.) 
одсједити = одсједјети ијек. (ек. одседити), 

-им 2.1.2.; 2.1.3.4.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
одсједнути ијек. (ек. одседнути), одс(ј)еднем 

и одс(ј)едем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
одсјек ијек. (ек. одсек), -а М, ми. одс(ј)еци, 

одс(ј)ека, одс(ј)ецима и одсијек ијек. (ек. од

сёк), -а М, мн. одсијеци, одсијека, одсијецима (ек. 

одсеци, одсека, одсецима) 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

одсјести ијек. (ек. одсести), одс(ј)еднем и 

одс(ј)едем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
одсјеliи ијек. (ек. одсеliи), одсијечем, 3. л. МИ. 

одсијеку (ек. одсечем, 3. л. мн. одсеку) 2.1.2.; 
2.2.2.; l1.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 

одсјечак (не осјечак) ијек. (ек. одсечак (не 

осечак», -ч ка М, МИ. одсU)ечци, одсU)еча

ка, одс(ј)ечцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

одсјечан ијек. (ек. одсечан), -ч на, -чно, одр. 

одс(ј)ечни, -а, -о, геи. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

одсјечност ијек. (ек. одсечност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

одскliкати, одскачем, прил. сад. одскачући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одскакивати, одскакујем, прил. сад. одска

кујући 14.5.1.1.(2). 

одсутан 

одскitтати, одскитам, 3. л. мн. одскитају 

14.5.1.1.(3) и одскиlieм 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одскок, -а М, МИ. одскоци, одскока, одскоци-

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
одскора и одскора, прил. 14.6. 
одскорашњй, -а, -е, ген. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
одскоро = одскора (В.) 
одскочити, одскочим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
одскочкё, прил. 3.1.2.; 14.6. 
одскочнй, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
одсликавати (се), одслиКiiвам (се), 3. л. МИ. 

одсликавају (се), прил. сад. одслиюiвајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
одсликати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одслужење, -а с, геи. МИ. одслужења 14.1.3. 
одслужitвати, одслужујем, прил. сад. одслу-

жујући 14.5.1.1.(2). 
одслужити,одслужим 14.5.1.1.(4). 
одслушати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одспрёд(а) ек. уп. ијек. одспријед(а) 

одспријед(а) ијек. (ек. одспрёд(а», прил. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

одсто = пОСто = насто, прил. 14.6. 
одстојање, -а с, ген. МИ. одстојања 14.1.3. 
одстојати, -им 14.5.1.1.(4). 
одстраг(а) и одстрага, прил. 12.1.; 14.6. 
одстрел, -а М, мн. одстрел и, одстрела 

14.1.1.с. 

одстрелити ек. уп. ијек. одстријелити 

одстријелити ијек. (ек. одстрелити), 

одстријелим (ек. одстрелим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

одстриIiи, одстрижем l1.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
одстругати, одстружем l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
одступ, -а М, МИ. одступи, одступа 14.1.1.с. 

одступнина, -е ж, геи. МИ. одступнина 

14.1.2.1.Ь. 

одсудно, прил. 14.6. 
одсукати,одсучем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
одсуство (не осуство), -а с, МИ. одсуство, од-

сустава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
одсуствовати, -ву јем 14.5.1.1.(2). 

одскакУтати, 

14.5.1.1.(1). 
ОДСЮlкуlieм 3.2.2.а.; одсутан, -тна, -тно, одр. одсутни, -а, -о, геи. 

МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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одсути 

одсути,одспём 14.5.1.1.(1). 
одсутност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одувавати, oДYBiiвaM, 3. п. МН. одувавају, 

прип. сад. одувавајући 14.5.1.1.(3). 
одувати,одувам 14.5.1.1.(3). 
одувёк ек. уп. ијек. одувијек 

одувијек ијек. (ек. одувёк), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

одуг, -а, -о, одр. одужи, -а, -ё, ген. МН. -их 

4.2.а.; 1I.1.2.а.; 14.3. 
одугачак,-чка, -чко,одр.ОдугачкИ,-а, -о, 

геи. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одуговлачити, одуговлачим, прип. сад. 

одуговлаЧёћи 14.5.1.1.(4). 
одударати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одуживати, одужујём, прип. сад. одужују

ћи 14.5.1.1.(2). 
одужити (се), одужим (се), (платити дуг) 

1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
одужити (се), одужим (се), (продужити (се), 

отегнути (се» 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
одузёт, -а, -о, одр. одузети, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
одузёти,одузмём 14.5.1.1.(1). 
одузётост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
одузимати, -ам 14.5.1.1.(3). 
одука, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ука 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

одумирати, -рём 14.5.1.1.(1). 
одумрёти ек. уп. ијек. одумријети 

одумријети ијек. (ек. одумрёти), одумрём 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
одупирати, -рём 14.5.1.1.(3). 
одупирiiч, -ача М, инстр. одупирачем (не 

-ом), МН. одупирачи, одупирача 14.1.1.Ь.с. 

одупрёти (се) ек. уп. ијек. одупријети (се) 

одупријети (се) ијек. (ек. одупрёти (се», од

упрём (се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
одуран, -рна, -рно, одр. одурни, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
одуриост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ОДУХОВИТИ,одуховим 14.5.1.1.(4). 
одуховљеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ожедњети 

одучити,одучим 14.5.1.1.(4). 
одушак, -ш ка М, МН. одушци, одушака, оду

шцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
одушевити и одушевити, одушёвим 

14.5.1.1.(4). 
одушевљавати (се), одушевљавам (се), 3. п. 

МН. одушевљавају (се), прип. сад. одушевљава

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
одушевљеио и одушёвљено, прип. 14.6. 
одшапнути,одшапнём 14.5.1.1.(1). 
одшапУтати, одшапућём 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(1). 
одшетати,одшётам 14.5.1.1.(3) и одшёћём 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
одшивати (се), одшивам (се), 3. п. МН. одши-

вају (се), прип. сад. одшивајући (се) 14.5.1.1.(3). 
одшити, одшијём 14.5.1.1.(2). 
одшрафити, -им 14.5.1.1.(4). 
одшрафљивати (се), одшрафљујём (се), 

прип. сад. одшрафљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
одштiiмпати (не оштiiмпати), -ам 

14.5.1.1.(3). 
одштета, -ё ж, ген. МН. одштёта 14.1.2.1.Ь. 

одштетити, -им 14.5.1.1.(4). 
одштетни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
одшуњати се, одшуњам се, 3. п. МН. одшу-

њају се 14.5.1.1.(3). 
ожалити, -им 14.5.1.1.(4). 
ожалОстити,ожалостим 14.5.1.1.(4). 
ожалошliен, -а, -о, одр. ожалошћени, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
ожалошliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ожалошliitвати, ожалошћујём, прип. сад. 

ожалошћујући 14.5.1.1.(2). 
ождребити ек. уп. ијек. ождријебити 

ождребљitвати, ождребљујём, прип. сад. 

ождребљујући 14.5.1.1.(2). 
ождријебити ијек. (ек. ождребити), ождрије

бим (ек. ождрёбим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
ожеднети ек. уп. ијек. ожедњети 

ожеднити, ожедним, (ек. и ијек.) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

ожедњети ијек. (ек. ожеднети), -ним, прип. 

рад. ожеднио, ожедњела, ожедњело (ек. ожеднео, 

ожеднела, ожеднело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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оженити (се) 

оженити (се), оженйм (се), (оженити се њо

ме; не оженити њу) 14.5.1.1.(4). 
ожеliи и ожеliи, ожежем 1I.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1) и ожегнем 14.5.1.1.(1). 
оживети ек. уп. ијек. оживјети 

оживити, -им, (ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

оживјети ијек. (ек. оживети), оживим, прид. 

рад. оживио (не оживјео), оживјела, оживјело 

(ек. оживео, оживела, оживело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

ожиљак, -иљка м, мн. ожиљци, ожиљака, 

ожиљцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ожутети ек. уп. ијек. ожутјети 

ожутити, ожутйм, (ек. и ијек.)2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

ожутјети ијек. (ек. ожутети), -тим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

ожучити, -йм 14.5.1.1.(4). 
озакоњавати, озакоњавам, 3. Л. МН. озакоња

вају, ПРИЛ. сад. озакоњавајуliи 14.5.1.1.(3). 
озакоњење, -а с, ген. МН. озакоњења 14.1.3. 
озакоњивати, озакоњујем, ПРИЛ. сад. озако

њујући 14.5.1.1.(2). 
озаравати, озарiiвам, 3. Л. МН. озаравају, прил. 

сад.озаравајУliи 14.5.1.1.(3). 
озареност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
озарити,озарйм 14.5.1.1.(4). 
озбиљност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
озваничити, -йм 14.5.1.1.(4). 
озвучавати, озвучiiвам, 3. Л. МН. озвучавају, 

ПРИЛ. сад. озвучавајући 14.5.1.1.(3). 
озвучити,озвучйм 14.5.1.1.(4). 
оздравити, -йм 14.5.1.1.(4). 
оздрављати, -ам 14.5.1.1.(3). 
оздрављеље, -а с, ген. МН. оздрављења 

14.1.3. 
озёбао, -ебла и озебла, -ебло и озебло, одр. 

озебли, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

озеблина, -е ж, ген. МН. озеблйна 14.1.2.1.Ь. 

озеленети ек. уп. ијек. озелењети 

озеленити, озелени м, (ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
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озрачити 

озелењавати, озелењiiвам, 3. Л. МН. озелења
вају, ПРИЛ. сад. озелењавајући 14.5.1.1.(3). 

озелењети ијек. (ек. озеленети), -нйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

озёпсти и озепсти, озебем 8.1.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

озидати,озйдам 14.5.1.1.(3). 
озиђивати, озиђујем, прил. сад. озиђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
озимак, -имка м, ВОК. -им че, МН. озимци, 

озимiiка, озимцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

озимац, -имца м, инстр. -имцем (не -ом), МН. 

озимци, озймiiца, озимцима 6.2.1.; ll.1.1.а.(I); 
14.1.1.Ь.с. 

озitмача, -е ж, ген. мн. озимача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

озймче, -ета с, зб. озимчад, озимчади 

14.1.3.С. 

озледити ек. уп. ијек. озлиједити 

озлиједити ијек. (ек. озледити), озлиједйм 

(ек. озледйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
озловољеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
озлогласити,озлогласйм 14.5.1.1.(4). 
озлоглашен, -а, -о, одр. озлоглашени, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
озлоглашеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
озлојёђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ОзНА, -е и Озна, Озне, Озни, скр. Одељење 

за заштиту народа 13.3.2.; 13.5.2.Ь. 
ознака, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

означавати, означiiвам, 3. Л. мн. означавају, 
ПРИЛ. сад. означавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 

означивати, означујем, ПРИЛ. сад. означујући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
ОЗНОјити (се), ознојим (се) 14.5.1.1.(4). 
озон, -6на м 14.1.1. 
озонскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
озрачен, -а, -о, одр. озрачени, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
озраченост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
озрачити,озрачйм 14.5.1.1.(4). 



Озрен 

Озрен, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. = Озрен-плани-
на,Озрен-планинё 1.2.1.1.h.; 12.1.2.; 14.1.2.1. 

озрети се, озрём се 14.5.1.1.(1). 
озриниliкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
оивичавати, оивичавам, 3. п. мн. оивичавају, 

прип. сад. оивичавајући 14.5.1.1.(3). 
оивичивати, оивичујём, прип. сад. оивичу

јући 14.5.1.1.(2). 
ойдијум, -а м, инстр. оидијумом, мн. оидију

ми, оидијума 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
ојагњити = р. ојањити, -им 14.5.1.1.(4). 
ојађеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ојањити р. = ојагњити (В.) 
ојарити, -им 14.5.1.1.(4). 
ојачавати (се), ојачавам (се), 3. п. мн. ојачава-

ју, прип. сад. ојачавајући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
ојачање, -а с, ген. мн. ојачања 3.1.2.; 14.1.3. 
ојачати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
оједати се, ојёдам се, 3. п. мн. оједају се, прип. 

сад. оједајући се 14.5.1.1.(3). 
оједеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ојести се, оједём се 14.5.1.1.(1). 
окадИТИ,ОКiiдим 14.5.1.1.(4). 
окајавати, окајавам, 3. п. мн. окајавају, прип. 

сад.окајавајУћи 14.5.1.1.(3). 
окајати, -јём 14.5.1.1.(1). 
окамењеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оканити се, оканим се, 3. п. мн. оканё се (не 

окану се) 14.5.1.1.(4). 
оканце, -анца и -анцета с, мн. оканца, ока

наца 6.2.2.а.; 14.1.3. 
окапати, -пљём 14.5.1.1.(2) и -пам, (мучити 

се) 14.5.1.1.(3). 
окарактерисати, -ишём 14.5.1.1.(2). 
окаснелй ек. уп. ијек. окасњели 

окаснити, -ним 14.5.1.1.(4). 
окасњели ијек. (ек. окаснели), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
окач, -ача м, инстр. окачем (не -ом), ОКliчи, 

ОКliча, зооп. 14.1.1.Ь.с. 

окачити, -им 14.5.1.1.(4). 
окв8лификовати и оквалификовати, -ујём 

14.5.1.1.(2). 

окно 

оквйр, -ира м, инстр. оквиром, мн. оквири, 

оквира и оквир, -а м, инстр. -ом, мн. оковири, 

оквира 14.1.1.Ь.с. 

оквйрни и оквйрни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Океан, -ана м, вок. Океане, митоп. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 
океан, -ана м, мн. океани, океана 5.2.4.; 

14.1.1.с. 

океанограф, -а м, мн. океанографи, океано

графа 5.2.4.; 14.1.1.с. 
океанографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 5.2.4.; 14.1.2.1. 
океанскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.4.; 4.2.а.; 

14.3. 
Океанија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
окивати (се), окивам (се), 3. п. мн. окивају 

(се), прип. сад. окивајући (се) 14.5.1.1.(3). 
окидати, -ам 14.5.1.1.(3). 
окitдач, -ача м, инстр. ок ида чем (не -ом), мн. 

окидачи, окидача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
окилавити, окилавим и окилавити, -им 

14.5.1.1.(3). 
окинути, -нём 14.5.1.1.(1). 
окиселити, -им 14.5.1.1.(4). 
оклагија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Оклахома (енгп. Oklahoma), -ё ж 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1.; 15.1.1.Ь. 
оклевати ек. уп. ијек. оклијевати 

оклеветати, оклевећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
и оклеветам 14.5.1.1.(3). 

оклијевати ијек. (ек. оклевати), оклијевам, 

3. п. мн. оклијевају, прип. сад. оклијевајући (ек. 
оклёвам, 3. п. мн. оклевају, прип. сад. оклевају
ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

оклобџија, -ё ж, дат. -иј и, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 8.1.2.2.; 14.1.1.а. 
оклоп ник, -а м, вок. оклоп ни че, мн. оклоп

ници, оклоп ника, оклопницима l1.1.1.а.О); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
оклопнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
оклопњача, -ё ж, ген. мн. оклопњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

окно, -а с, ген. мн. окана 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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око 

око, предп. 

око, -а с, МН. очи, очију ж 14.1.2.1.Ь. и р. ока, 

ока с 14.1.3. 
оковати, оку јем 14.5.1.1.(2). 
оковратник, -а М, МН. оковратници, око

вратнйка, оковратницима 11.1.1.а.(1), 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

окман, -лна, -лно, одр. околнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
околишавати, околишавам, 3. п. МН. околи

шавају, прип. сад. околишавајући 14.5.1.1.(3). 
околilшати, -ам 14.5.1.1.(3). 
околишити, околйшйм, прип. сад. околишу

ћи 14.5.1.1.(4). 
околнй и околнй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
окОлност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
около(-нioколо), прип. 14.6. 
окомит, -а, -о, одр. окомитй, -а, -о, геи. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
окомити се, окомйм се 14.5.1.1.(4). 
окомитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
окончавати, окончавам, 3. п. мн. окончава ју, 

прип. сад. окончавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
окончати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
окопавати, окопавам, 3. п. мн. окопава ју, 

прип. сад. окопавајући 14.5.1.1.(3). 
окопати, -ам и окопам 14.5.1.1.(3). 
окопнети ек. уп. ијек. окопњети 

окопњети ијек. (ек. окопнети), окопнйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
окоравати се, окоравам се, 3. п. мн. окорава-

ју се, прип. сад. окоравајући се 14.5.1.1.(3). 
окорелост ек. уп. ијек. окорјелост 

окорео ек. уп. ијек. окорио 

окорети ек. уп. ијек. окорјети 

окорио ијек. (ек. окорео), -рU)ела, -рU)ело, 

одр. окорU)елй, -а, -о, геи. мн. -йх 2.1.5.1.1.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

окористи ти се и окористити се, окорйстйм 

се 14.5.1.1.(4). 
окорјелост ијек. (ек. окорелост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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окривљавати 

окорјети ијек. (ек. окорети), -рйм, прид. рад. 

окорио, окорU)ела, окорU)ело (ек. окорео, -рела, 

-рело) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
окотити (се), окотйм (се) 14.5.1.1.(4). 
окоштавати се, окоштавам се, 3. п. мн. 

окориштавају се, прип. сад. окоштавајући се 

14.5.1.1.(3). 
окоштавити, -им и окоштавити, окошта

вйм 14.5.1.1.(4). 
окошталост и окошталост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
окоштао и окоштао, -ала, -ало, одр. окошта

лй и окошталй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

окоштати, -ам 14.5.1.1.(3). 
окрајак, -ајка М, мн. окрајци, oKpajiiкa, окрај

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
окраставити се и окраставити се, -йм се 

14.5.1.1.(4). 
окрастати се, -ам 14.5.1.1.(3). 
окренути (се), окренем (се) 14.5.1.1.(1). 
окрепити (се) ек. уп. ијек. окријепити (се) 

окрепљење, -а с, ген. мн. окрепљења 14.1.3. 
окрепљивати, окрепљујем, прип. сад. окре-

пљујући 14.5.1.1.(2). 
окрепљиво = окрепљујуliе, прип. 14.6. 
окрепљујуliе = окрепљиво (В.) 
окрепљујуliй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
окресати и окресати, окрешем 14.5.1.1.(2). 
окрет, -а М, мн. окрети, окрёта 14.1.1.с. 

окретАј, -ја М, инстр. -ем (не -ом), мн. окрета-

ји, окретаја 14.1.1.Ь.с. 

окретАљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

окретати, окрећем, прип. сад. окрећући и 

окретати, окрећём, прип. сад. окрећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
окретiiч, -ача М, вок. окретачу, инстр. окре

тачем (не -ом), мн. окретачи, окретача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

окретност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
окречити, -йм 14.5.1.1.(4). 
окривити,окрйвйм 14.5.1.1.(4). 
окривљавати, окривљавам, 3. п. мн. окри-

вљавају, прип. сад. окривљавајући 14.5.1.1.(3). 



окрiiвљен 

окрiiвљен, -а, -о, одр. окривљени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
окривљенiiк, -ика м, вок. окривљениче, мн. 

окривљеници,окривљеника,окривљеницима 

1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
окривљенiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
окривљивати, окривљујем, прил. сад. окри

вљујући 14.5.1.1.(2). 
окријепити (се) ијек. (ек. окрепити (се», 

окријепим (се) (ек. окрепи м (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 
окрuатити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
OKpiiљe, -а с, ген. мн. окриља 14.1.3. 
окрњак, -рњка м, мн. окрњци, окрњака, 

окрњцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
округ, -а м, мн. окрузи, округа, окрузима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
округао, округла и округла, округло и окру

гло, одр. округли, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
7.2.3.; 14.3. 

округласт, -а, -о, одр. округласти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
окружавати, окружавам, 3. л. мн. окружава

ју, прил. сад. окружавајући 14.5.1.1.(3). 
окруживати, окружујем, прил. сад. окружу

јући 14.5.1.1.(2). 
ОКРУЖИТИ,окружим 14.5.1.1.(4). 
окрутан и окрутан, -тна, -тно, одр. окрутни 

И окрутни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
окрутно и окрутно, прил. 14.6. 
окрутност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
окр..ити,ОкрчИм 14.5.1.1.(4). 
окршај, -а м, инетр. -ем (не -ом), мн. окршаји, 

окршаја 14.1.1.Ь.с. 

оксидација, -ё ж, дат. -иј и, инетр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
оксидацйјскй = оксидационii (В.) 

оксидационii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. = оксидацйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 
5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Оксфорд (енгл. Oxford), -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1.; 
15.1.1.Ь. 

оксфордСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

окулисткиња 

октаёдар, -дра м, инетр. -ёдром, мн. октаедри, 

октаёдара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
октава, -е ж, ген. мн. октава, муз. 14.1.2.1.Ь. 

Октiвија, -е ж, дат. -ији, вок. -ијо, инетр. -ијом 
1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 

Октавијiн, -ана м, ВОК. Октавијане 1.2.1.1.а.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

Октавијанов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
5.1.5.; 4.2.а. 

Октiвије, -иј а м, инетр. -ијем (не -ом) 
1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 

Октiвијев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Октiвијин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
октАн, -ана м 14.1.1. 
oKTaHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
октапод не него октопод (В.) 

октёт, -ета м, мн. октети, октета 14.1.1.с. 

октилион, -она м 14.1.1.с. 

октобар, -бра м, инетр. -бром, мн. октобри, 

октобара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Октобар = Октобарска револуција (В.) 
Октобарска револуција, Октобарске рево

луције ж 1.2.1.1j.; 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. = Ок
тОбар, ОктОбра м, инетр. ОктОбром 1.2.1.1.ј.; 
1.2.1.2.4.; 6.2.1.; 14.1.1. 

октобарскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
октоих и октоих, -а м, мн. -иси, -иха, -исима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
октопод (не октапод), -а м, мн. октоподи, 

октопода и октопод (не октапод), -а м, мн. ок

ТОПОДИ,октопода 14.1.1.с. 

октронсатн, -ишем 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
Окука, -ё м, дат. -ки (не -ци), мн. Окуке, Оку

ка, (презиме) 1.2.1.1.a.; 1I.3.2.с.; 14.1.1.а. 
оку ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ука, (криви на) 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Окукин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 11.3.2.с.; 

14.3. 
окулiр, -ара м, инетр. окуларом, мн. окулари, 

окулара 14.1.1.Ь.с. 

окулист(а), -е м, мн. окулисти, окулиста, 

окулистима 14.1.1.е. 

окулистнчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

окулисткиња, -ё ж, ген. мн. окулисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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окултист(а) 

окултист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

окултitстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

окултисткиња, -е Ж, ген. мн. окултисткйња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
окупатор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

окупатори, окупатора 14.1.1.а. 

окупаторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
окупација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
окупацијскй = окупациоий (В.) 
окупациоий, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. = окупацијскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

окупйрiи, -а, -о, одр. окупйранй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
окупйраиiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
окупИрати,окупйрам,3.л.мн.окупИр~у 

14.5.1.1.(3). 
окуражити,окурiiжйм 14.5.1.1.(4). 
окусити, -йм 14.5.1.1.(4). 
окуliити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
окушавати (се), окушавам (се), 3. л. мн. 

окушавају (се), прил. сад. окушавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
окушати, -ам 14.5.1.1.(3). 
окце, -а и -ета с, мн. окца, окаца 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
олабавелост и олабавелост ек. уп. ијек. ола

бавјелост и олабавјелост 

олабавјелост и олабавјелост ијек. (ек. ола

бавелост и олабавелiiст), -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
олабавити, ошiбавйм и олабавити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
олајати, -јем 14.5.1.1.(1). 
Олако, ПРИЛ. 12.1.; 14.6. 
олакшавајуliй, -а, -е, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
олакшавати, ощiкшавам, 3. Л. мн. олакшава

ју, ПРИЛ. сад. олакшавајуhи 14.5.1.1.(3). 
олакшати, -ам 14.5.1.1.(3). 
олакшица, -ё ж, ген. МН. олакшйца 

14.1.2.1.Ь. 
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оловчица 

Олга, -ё ж, дат. -ги (ие -зи) 1.2.1.1.а.; 1I.3.2.с.; 
14.1.2.1. 

Олгица, -ё ж, ВОК. -ице 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 
Олгиции не него Олгичии (В.) 
Олгичии (не Олгиции), -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
олцтајмер (енгл. old timer), -а м, инстр. -ом, 

МН. олцпiјмери, олдтајмера 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.Ь.С. 

олеiидар = олеiидер, -дра м, инстр. -дром, 

МН. -ндри, -дара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
олецити се, оледйм се 14.5.1.1.(4). 
олеогр8фија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
олетити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
олitгарх, -а м, ВОК. олигарше, МН. олигар

си, олигарха, олигарсима lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

олигархија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
олигархйјски, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Олигоцеи, -а м 14.1.1. 
олизати,олйжем 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
олизиути, -ием 14.5.1.1.(1). 
Олимп, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Олitмпија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
олимпијада, -е Ж, ген. МН. олимпијада 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

олимпијац, -ијца м, ВОК. олимпйјче, инстр. 

-ијцем (ие -ом), МН. олимпијци, олимпйјаца 

5.1.5.; lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
олitмпйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Олимпљаиии, -а, МН. Олимпљаии, Олим-

пљаиа 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
олимпскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
олitњати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
олitстати, -ам 14.5.1.1.(3). 
Оловiи, -вна, -вио, одр. оловий, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оловка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -вака и -вкп 

6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
оловчица и оловчица, -е Ж, ген. МН. -йца, 

(дем. и ХНПОК. од оловка) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 



олош 

олош, -а М, ВОК. -у, инстр. -ом И -ем, ми. оло

ши, олоша 14.1.1.а.Ь. 

олтар, -ара М, инстр. олтаром, мн. олтари, ол

тара 14.1.1.Ь.с. 

олуја, -е ж, ген. мн. олуја 14.1.2.1.Ь. 

олук, -а М, мн. олуци, олука, олуцима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
олупати, олупам, 3. л. мн. олупају, 

14.5.1.1.(3). 
олучити, -йм 14.5.1.1.(4). 
ољуштити,ољуштйм 14.5.1.1.(4). 
ом, 6ма М, мн. 6ми, 6ма, физ. 14.1.1.с. 

/)мађијаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
омаж, -ажа М, иистр. -ом И -ем, мн. омажи, 

омажа 14.1.1.Ь.с. 

омакнути = омаћи и омаhи, омакнем 
14.5.1.1.(1). 

/)мален, -а, -о, одр. омаленй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
омаловажавати, омаловажii.вам, 3. л. мн. 

омаловажавају, прил. сад. омаловажавајући 

14.5.1.1.(3). 
омаловаживати, омаловажујем, прил. сад. 

омаловажујући 14.5.1.1.(2). 
омалтерисати,омалтеришем 14.5.1.1.(2). 
омамИТИ,омамйм 14.5.1.1.(4). 
омамљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
омамљив, -а, -о, одр. омамљивй, -а, -о, ген. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
омамљивати, омамљујем, прил. сад. ома-

мљујуhи 14.5.1.1.(2). 
оманути, ом анем 14.5.1.1.(1). 
/)маЊii, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
омасовљавати (се), омасовљавам (се), 3. л. 

мн. омасовљавају (се), прил. сад. омасовљавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
омасовљивати (се), омасовљујем (се), прил. 

сад. омасовљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
омaicтити, омастйм, прид. трп. омашћен 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
омаhи и омаhи = омакнути (В.) 

/)ма(х) не него /)дмах (В.) 

омашити и омашити, омашйм 14.5.1.1.(4). 
омашка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -шкй 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

омјер 

омашhивати, омашћујем, прил. сад. омашћу

јући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
омбудсман (не омбудсмен, швед. ombud

sman), -а М, мн. омбудсмани, омбудсмана, (јав
ни правобранилац, заштитник права грађана) 

15.1.1.а; 14.1.1.1.с. 

омбудсмен не него омбудсман (В.) 

/)мега, -е ж, дат. -ги (не -зи) 11.3.2ј.; 14.1.2.1. 
омеђавати, oMeђii.вaM, 3. л. мн. омеђавају, 

прил. сад. омеђавајући 14.5.1.1.(3). 
омеђак, -ећка М, МИ. омећци, омеђака, омећ

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
омеђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
омеђивати, омеђујем, прил. сад. омеђујући 

14.5.1.1.(2). 
омеђити, омеђйм 14.5.1.1.(4). 
омекнути, -нем, (мало омекшати) 

14.5.1.1.(1). 
омекшавати (се), омекшавам (се), 3. л. МИ. 

омекшавају (се), прил. сад. омекшавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
омекшање, -а с, ген. МИ. омекшања 14.1.3. 
омекшати, -ам 14.5.1.1.(3). 
омекшивач, -ача М, инстр. омекшивачем 

(не -ом), мн. омекшивачи, омекшивача 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

омер ек. уп. ијек. омјер 

Омер, -а М, ВОК. Омере, инстр. -ом 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.а.Ь. 

омеравати ек. уп. ијек. омјеравати 

омерати ек. уп. ијек. омјерати 

омерити ек. уп. ијек. омјерити 

омилети ек. уп. ијек. омиљети 

омилити, -им, (ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

омиљети, -лйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Омйр не него Хомер и Х/)мер (В.) 
омирисати, омйришем и омирисати, оми-

рйшем 14.5.1.1.(2). 
/)мица и омица, -е Ж, ген. МИ. омйца 

14.1.2.1.Ь. 

омицати, омичем, прил. сад. омичући 

ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
омјер ијек. (ек. омер), -а М, инстр. -ом, МИ. 

ом(ј)ери, ом(ј)ера 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
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омјеравати 

омјеравати ијек. (ек. омеравати), омШера

вам, 3. л. ми. омШеравају, прил. сад. омШерава
јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

омјерати ијек. (ек. омерати), 6мШерам, 3. 
Л. мн. омШерају, прил. сад. омU)ерајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

омјерити ијек. (ек. омерити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

омладина и омладина, -е ж з6.14.1.2.1. 

омладинац, -нца м, вок. омладйнче, инстр. 

-ннцем (не -ом), ми. омладннци, омладйнаца 

6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
омладинка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
омладинскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
омлађй, -а, -е, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
омлатНТН,омлатйм 14.5.1.1.(4). 
омлаliивати, омшiћујем, прил. сад. омшiћу

јући 14.5.1.1.(2). 
бмметар, -тра м, инстр. -тром, мн. омметри, 

ом метара 6.2.1.; 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 
омогуliаватн, oMoгyћiiBaM, 3. Л. мн. омогуМ

вају, прил. сад. омогуМвајући 14.5.1.1.(3). 
омогуliивати, омогућујем, прил. сад. омогу

ћујући 14.5.1.1.(2). 
омогуliити,омогућйм 14.5.1.1.(4). 
оморика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

оморина и оморина, -е Ж, ген. мн. -йна 

14.1.2.1.Ь. 

омотавати (се), омотавам (се), 3. Л. мн. омо
тавају, прил. сад. омотавајући (се) 14.5.1.1.(3). 

омотати, -ам 14.5.1.1.(3). 
омотiч, -ача м, инстр. омота чем (не -ом), мн. 

омотачи, омотача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
омражен, -а, -о, одр. омраженй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
омраженiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
омрестити ек. уп. ијек. омријестити 

омрзнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
омријестити ијек. (ек. омрестити), омрије-

стйм (ек. омрестйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
омркнути = омрliи, омркнем 14.5.1.1.(1). 
ОМРСИТИ,омрсйм 14.5.1.1.(4). 
омрliи = омркнути (в.) 
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омрцати, омрчем, ПРИЛ. сад. омрчући, (према 

омркнути) lI.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
омрчити, -йм 14.5.1.1.(4). 
омудрети, -йм 14.5.1.1.(4). 
омутавити, -йм и омутавити, омутавйм 

14.5.1.1.(4). 
бмча, -е ж, ген. МН. омчй 14.1.2.1.Ь. 

бн, она, оно, зам. 14.2.1. 
онај, она, оно, зам., ген. МН. онйх 4.2.а.; 

14.2.2.2. 
онакав, -ква, -кво зам., ген. мн. оюiквйх 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.2.2.2. 
онамо и онамо, ПРИЛ. 14.6. 
онамошњй, -а, -е, ген. МН. -йх 4.2.а.; 4.3. 
Онасис, -а м, (Клајн 2009: "Онасис (грчко 

презиме), не Оназис.") 1.2.1.1.a; 15.1.1.Ь. 
онда, ПРИЛ. 14.6. 
ондашњй, -а, -е, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
онде ек. уп. ијек. ондје 

ондје (не онђе) ијек. (ек. онде), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

ондулирати, ондулйрам, 3. Л. МН. ондулнра
ју, ПРИЛ. сад. ондулнрајући 14.5.1.1.(3). 

он ђе не него ондје (в.) 

онемогуliавати, онемогућавам, 3. л. мн. 

онемогуМвају, ПРИЛ. сад. онемогућliвајући 

14.5.1.1.(3). 
онемогуliивати, онемогућујем, прил. сад. 

онемогућујући 14.5.1.1.(2). 
онемогуliити,онемогућйм 14.5.1.1.(4). 
онемоliати, -ам 14.5.1.1.(3). 
онемоliи и онемоliи, онемогнем 14.5.1.1.(1). 
онерасположавати (се), онерасположа-

вам (се), ПРИЛ. сад. онерасположавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = онерасположивати (се), онера

сположујем (се), ПРИЛ. сад. онерасположујући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
онераспОложеност, -ости Ж, инсТр. -ости И 

-ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
онерасположи вати (се) = онерасположi

вати (се) (в.) 

онеспокојавати, онеспокојiiвам, 3. Л. МН. 

онеспокојава ју, ПРИЛ. сад. онеспокојавајући 

14.5.1.1.(3). 
онеспокојити,онеспокојйм 14.5.1.1.(4). 
онеспосОбити,онеспОсобйм 14.5.1.1.(4). 



онеспосоБЈЬавати 

онеспосоБЈЬавати, онеспосоољiiвам, прип. 

сад. онеспособљавајући 14.5.1.1.(3) = онеспосо

БЈЬивати, онеспособљујём, прип. сад. онеспосо

бљујући 14.5.1.1.(2). 
онеспосоБЈЬивати = онеспосоБЈЬавати (В.) 
онижй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
онизак, -ска, -ско, одр. ониски, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
ониско, прнп. 12.1.; 14.6. 
оновремен и оновремен, -а, -о, одр. оновре

мени и оновремени, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

оноликй и оноликй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
онолицкй = онолицнй И онолицнй = оно-

личкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
онолицнй и онолицнй = онолицкй (В.) 
оноличкй = онолицкй (В.) 
ономад и ономад, прип. 14.6. 
ономастика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

оиомастикои, -а м, мн. ономастикони, оно

мастикона и ономастикон, -она м, мн. онома

стикони, ономастикона 14.1.1.С. 

ономастичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ономатош!ја, -ё ж, ген. мн. ономатопеја 5.1.6.; 
14.1.2.1.Ь. 

ономаТОПl!јскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
онуд(а) и онуда, прип. 14.6. 
он час, прнп. 14.6. 
Оњегин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
оњушити и оњушити, оњушим 14.5.1.1.(4). 
оп(а), УЗВ. 

опадати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ошiдач, -ача м, вок. опадачу, инстр. опадачем 

(не -ом), мн. опадачи, опадача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
ош\цачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
опазити, -им 14.5.1.1.(4). 
опајати, -јём 14.5.1.1.(1) и -јам 14.5.1.1.(3). 
опак, -ка, -ко, одр. опаки, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
оп8клија и опаклија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

опело 

опакост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опал, -ала м 14.1.1. 
опалити, опалим 14.5.1.1.(4). 
опаЈЬен, -а, -о, одр. опiiљени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
опаЈЬивати, опаљујём, прип. сад. опаљујући 

14.5.1.1.(2). 
опанак, -анка м, мн. опанци, опанака, опан

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
опанчар, -ара м, вок. опанчару и опанчаре, 

инстр. опанчаром и опанчарем, мн. опанчари, 

опанчара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
опанчарев = опанчаров, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
опанчарски, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
опанчарство, -а с 14.1.3. 
опањкавати, опањкавам, 3. п. мн. опањкава

ју, прип. сад. опаЊКliвајући 14.5.1.1.(3). 
опарити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
опасан, -сна, -сно, одр. опасни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
опасати,опашём 14.5.1.1.(2). 
опасач, -ача м, инстр. опасачем (не -ом), мн. 

опасачи, опасача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
опасност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опасти,опаднём 14.5.1.1.(1). 
опасти и опасти, опасем 14.5.1.1.(1). 
Опатија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, геогр. 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
опатија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, 

-иј а, (подручје бенедиктинског самостана; ду

жност опата) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опатйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а. 

опаучити, -им 14.5.1.1.(4). 
опевавати ек. уп. ијек. опјевавати 

опевати ек. уп. ијек. опјевати 

ош~вати ек. уп. ијек. опијевати 

опека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ёка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

опекотина, -ё ж, ген. мн. опекотина 

14.1.2.1.Ь. 

опело ек. уп. ијек. опијело 
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опељешити 

опељешити и опељешити, опељешим 

14.5.1.1.(4). 
опера и опера, -е ж, ген. мн. опера 14.1.2.1.Ь. 

оператёр, -ера м, вок. оператеру, инстр. опе

ратером, мн. оператери, оператера 14.1.1.а. 

оперативаи, -виа, -вио, одр. оперативии, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оперативац, -нвца м, вок. оперативче, инстр. 

-нвцем (ие -ом), мн. оператнвци, оперативаца 

6.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
оперативност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оперiiтор, -ра м, инстр. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

оператори,оператора 14.1.1.а. 

операција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
операцијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
операциоиализација, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
операционализовати, -зу јем 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) 

(и операционализирати, операциоиализирам, 3. 
л. мн. операциоиализнрају, прил. сад. операцио

нализнрајући 14.5.1.1.3) 
операцйјскй = операционй (в.) 
операционй, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. = операцијскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

оперета, -е Ж, ген. МН. оперета 14.1.2.1.Ь. 

оперисати,оперишем 14.5.1.1.(2). 
оперскй и оперскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
опёт, ПРИЛ. 14.6. 
опеliи и опеliи, опечем 1l.1.1.a.(2); 

14.5.1.1.(1). 
опијевати ијек. (ек. опевати), опијевам, 3. Л. 

МН. опијевајУ,пРИЛ. сад. опијевајући (ек. опевам, 

3. Л. МН. опевавају, ПРИЛ. сад. опевајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

опијело ијек. (ек. опело), -а с, ген. МН. опијела 

(ек. опела) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
опијеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опијум и опнјум, -а м 5.1.5.; 14.1.1. 
опијумскй и опијумскй, -а, -о, ген. МН. -их 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
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оплавити 

опиљак, -иљка м, МН. опиљци, опиљака, 

опиљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
опишiвати (се), опипiiвам (се), 3. Л. МН. опипа

вају (се), ПРИЛ. сад. опипавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
опипати, -ам 14.5.1.1.(3). 
опипљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опирати се, -рем се 14.5.1.1.(1). 
опирач, -ача м, ВОК. опирачу, инстр. опирачем 

(ие -ом), МН. опирачи, опирача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
опис, -а м, МН. описи, описа и опис, -а м, МН. 

описи, описа 14.1.1.с. 

описати,опишем 14.5.1.1.(2). 
описивати, описујем, ПРИЛ. сад. описујући 

14.5.1.1.(2). 
описивач, -ача, ВОК. описивачу, инстр. описи

вачем (ие -ом), МН. описивачи, описивача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

описмењавати (се), описмењiiвам (се), 3. Л. 
МН. описмењавају (се), ПРИЛ. сад. описмењавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
описнй и описнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
опити,опијем 14.5.1.1.(2). 
опјевавати ијек. (ек. опевавати), опU)ева

вам, ПРИЛ. сад. опU)евавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

опјевати ијек. (ек. опевати), оп(ј)евам, ПРИЛ. 

сад. опU)евајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
опклада, -е Ж, ген. МН. опклiiда 14.1.2.1.Ь. 

опкладити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
ОПКОЛИТИ,опколим 14.5.1.1.(4). 
опкољавати, опкољiiвам, 3. Л. МН. опкољава-

ју, ПРИЛ. сад. опкољавајући 14.5.1.1.(3). 
опкоп, -а м, МН. опкопи, оп копа 14.1.1.С. 

опкопавати, опкопiiвам, 3. Л. МН. опкопавају, 
прил. сад. опкопавајући 14.5.1.1.(3). 

опкопати, -ам 14.5.1.1.(3). 
опкорачавати, опкорачiiвам, 3. Л. МН. опко

рачавају, ПРИЛ. сад. опкорачавајући 14.5.1.1.(3). 
опкорачивати, опкорачујем, ПРИЛ. сад. оп-

корачујући 14.5.1.1.(2). 
опкорачити,опкорачим 14.5.1.1.(4). 
оплавети ек. уп. ијек. оплавјети 

оплавити, оплавим, ( ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 



оплавјети 

оплавјети ијек. (ек. оплавети), -вим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

оплакати, оплачём, (прати у води) 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
оплакати, оплачём, (плакати због нечег) 

l1.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
оплакивати, опшiкујём, прил. сад. опшiку-

јући, (према оплакати) 14.5.1.1.(2). 
оплевити ек. уп. ијек. оплијевити 

оплеменити (се), оплеменим (се) 14.5.1.1.(4). 
оплемењавати (се), оплемењiiвам (се), 3. л. 

МН. оплемењавају (се), прил. сад. оплемењавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
оплемењивати (се), оплемењујём (се), прил. 

сад. оплемењујући (се) 14.5.1.1.(2). 
оплести и оплести, оплетём 14.5.1.1.(1). 
оплетати, оплећём, прил. сад. оплећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
оплеliак, -ћка М, МН. оплећци, оплећака, 

оплећцима (кратка женска кошуља) 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

оплијевити ијек. (ек. оплевити), -им 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

оплитати, оплићём, прил. сад. оплићући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ОПЛОВИТИ,опловим 14.5.1.1.(4). 
опловљавати, опловљiiвам, 3. л. МН. опло

вљавају, прил. сад. опловљавајући 14.5.1.1.(3). 
опловљивати, опловљујёМ, прил. сад. опло

вљујући 14.5.1.1.(2). 
оплодив = оплодљив, -а, -о, одр. оплод(љ) 

иви, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ОПЛОДИТИ,оплодим 14.5.1.1.(4). 
оплодљив = оплодив (В.) 

оплоднй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
оплодник, -а М, вок. оплодниче, МН. оплод-

ници, оплодника, оплодницима 1I.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
оплођавати, оплођiiвам, 3. л. МН. оплођавају, 

прил. сад. оплођавајући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
оплођајнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
оплођивати, оплођујём, прил. сад. оплођу-

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ОПЛОТИТИ,оплотим 14.5.1.1.(4). 
ОПЛОЧИТИ,оплочим 14.5.1.1.(4). 
опна и опна, -ё ж, ген. МН. -ни 14.1.2.1.Ь. 

опоравилйште 

опнаст и опнаст, -а, -о, одр. опнасти и опна

сти, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
опнокрилац, -илца М, инстр. -илцем (не -ом), 

МН. опнокрилци, опнокрилаца и опнокрилац, 

-лца М, инстр. -илцем (не -ом), МН. опнокрил

ци, опнокрилаца 7.2.2.Ь.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.Ь.с. 

оповргнути 

14.5.1.1.(1). 
оповрliи, оповргнём 

оповрliи = оповргнути (В.) 

опозвати,опозовём 14.5.1.1.(1). 
опозйв, -а М, МН. опозиви, опозива 14.l.l.c. 
опозивати, опозивам, 3. л. МН. опозивавају, 

прил. сад. опозивајући 14.5.1.1.(3). 
опозиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МИ. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опозицйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
опозиционар, -ара М, вок. опозиционару и 

опозицонаре, инстр. опозиционаром и опози

ционарем, мн. опозиционари, опозиционара 

5.2.3.; 14.1.1.а. 
опозицйјскй = опозициони (В.) 

опозиционй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.2. = опозйцијскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

опојан и опојаи, -јна, -јно, одр. опојни И опој-

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
опојати, -ојём 14.5.1.1.(2). 
опојити,опојим 14.5.1.1.(4). 
оп6јност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опомена, -ё ж, ген. мн. опомёна 14.1.2.1.Ь. 

опоменути,опомёнём 14.5.1.1.(1). 
опомињати, -њём 14.5.1.1.(1). 
опонашати, опонашам, 3. л. мн. опонашају, 

прил. сад. опонашајући 14.5.1.1.(3). 
опонент, -нта М, мн. опоненти, опонената 

6.3.; 14.1.1.с. 
опонирати, опонирам, опонирају, прил. сад. 

опнирајући 14.5.1.1.(3). 
опор и опор, -а, -о, одр. опори и опори, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
опоравак, -авка М, мн. опоравци, опоравака, 

опоравцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
опоравилйште и опоравилйште, -а с, ген. 

мн. -ишта 14.1.3. 
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опорезив 

опорезив, -а, -о, одр. опорезиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
опорезивати, опорезујем, прил. сад. опоре

зујући 14.5.1.1.(2). 
опорезовати, -зу јем 14.5.1.1.(2). 
опореliи и опореliи, -ечем и -екнем 

1I.I.I.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
опорицати, опоричем, прил. сад. опоричући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
опоро и опоро, прил. 14.6. 
опорост и опорост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опортунист(а), -е М, мн. опортунисти, опор

туниста, опортунистима 14.1.1.е. 

опортунистичкii, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

опортунисткиња, -е ж, ген. МИ. опортунист

киња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
оправак, -авка М, мн. оправци, оправака, 

оправцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
оправдавати (се), оправдавам (се), 3. л. мн. 

оправдавају (се) 14.5.1.1.(3). 
оправдан и оправдАн, -а, -о, одр. оправдани 

и оправдани, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оправданост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оправдање, -а с, ген. мн. оправдања 14.1.3. 
оправити, -им 14.5.1.1.(4). 
опрввка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -авака и -авки 

6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
оправљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
опрашивати, опрашујем, прил. сад. опрашу

јући 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
опрашити,опрашим l1.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
опраштатн (се), опраштам (се), прил. сад. 

опраштајући (се) 14.5.1.1.(3). 
определење не него опредељење (В.) 

определити (се) ек. уп. ијек. опредијелити 

(се) 

опредељен ек. уп. ијек. опредијељен 

опредељено ек. уп. ијек. опредијељено 

опредељеност ек. уп. ијек. опредијељеност 

опредељење ек. уп. ијек. опредјељење 

опредељив ек. уп. ијек. опредјељив 

опредељивати ек. уп. ијек. опредјељивати 

опредељивост ек. уп. ијек. опредјељивост 
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опроснА 

опреДИЈелити (се) ијек. (ек. определити 

(се», опредијелим (се) (ек. определим (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

опредијељен ијек. (ек. опредељен), -а, -о, одр. 

опредијељени (ек. опредељени), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
опредијељено ијек. (ек. опредељено), прил. 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
опредијељеност ијек. (ек. опредељеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

опредјељење ијек. (ек. опредељење (не 

определење», -а с, ген. МИ. опредU)ељења 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

опредјељив ијек. (ек. опредељив), -а, -о, одр. 

опредјељиви (ек. опредељиви), -а, -о, геи. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
опредјељивати ијек. (ек. опредељивати), 

опредU)ељујем, прил. сад. опредU)ељујући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
опредјељивост ијек. (ек. опредељивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

опрез, -а М, МИ. опрези, опреза 14.1.1.с. 

опрезан, -зна, -зно, одр. опрезни, -а, -о, ген. 

МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
опрезност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опрема, -е ж, ген. МИ. опрема 14.1.2.1.Ь. 

опремати (се), опремам (се), 3. л. мн. опрема
ју (се), прил. сад. опремајући (се) 14.5.1.1.(3). 

опремити (се), опремим (се) 14.5.1.1.(4). 
опремљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опрести,опредем 14.5.1.1.(1). 
опрети се ек. уп. ијек. опријети се 

опријети се ијек. (ек. опрети се), опрем се 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
опробавати (се), опрОбавам (се), 3. л. мн. 

опробавају (се), прил. сад. опробавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
опробiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опробати (се), опробам (се) 14.5.1.1.(3). 
опроснн, -а, -о, ген. МИ. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 



опросница 

опросница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 10.2.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

опрост, -а м, мн. опрости, опроста 14.1.1.с. 

опрОСтити, опростим 14.5.1.1.(4). 
опроштај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. опро-

штаји, опроштај а 14.1.1.Ь.С. 

опроштајни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
опроштење, -а с, ген. мн. опроштења 14.1.3. 
опруга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -уга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

опружати (се), опружам (се), 3. n. мн. опру

жају (се), прип. сад. опружајући (се) 14.5.1.1.(3). 
опрУжач, -ача м, инстр. опружачем (не -ом), 

мн. опружачи, опружача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
опружити, -им 14.5.1.1.(4). 
опсада, -ё ж, ген. мн. опсада 14.1.2.1.Ь. 

опсадни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
опсајд не него офсајд (В.) 

опсёг, -а м, мн. опсёзи, опсёга, опсёзима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
опседати ек. уп. ијек. опсједати 

опседнути ек. уп. ијек. опсједнути 

опседнутост ек. уп. ијек. опсједнутост 

опсек, -а м, МН. опсеци, опсёка, опсецима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
опсена ек. уп. ијек. опсјена 

опсенар ек. уп. ијек. опсјенар 

опсенарка ек. уп. ијек. опсјенарка 

опсенарски ек. уп. ијек. оп сјена рск и 

опсенарство ек. уп. ијек. опсјенарство 

опсенити и опсенити ек. уп. ијек. опсјени-

ти и опсјенити 

опсењивати ек. уп. ијек. опсјењивати 

опсерватор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, оп

серватори, опсерватора 14.1.1.а. 

опсерваторија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опсерваторијум, -а м, инстр. опсерваторију

мом, мн. опсерваторијуми, опсерваторијума (и 

опсерваторiiј, -иј а м, инстр. опсерваторијем, мн. 

опсерваторији, опсерваторйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
опсерваторйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
опсервација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опсервацiiјскii = опсервациони (В.) 

опскурност 

опсервациони, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. = опсервацiiјски, -а, -о, ген. мн. -их 
5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Опсервер не него Обзервер (В.) 

опсервИрати,опсервйрам,3.n.мн.опсервИ

рају, прип. сад. опсервирајући 14.5.1.1.(3). 
опсесија и опсёсија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, 

инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опсидијан, -ана м 14.1.1. 
опсједати ијек. (ек. опседати), опсU)ёдам, 

опсU)едају, прип. сад. опсU)едајући 14.5.1.1.(3). 
опсједнути ијек. (ек. опседнути), опсU)ед

нем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
опсједнутост (ек. опседнутост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

опсјена ијек. (ек. опсена), -ё ж, ген. мн. оп

сШёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
опсјенар ијек. (ек. опсенар), -ара м, ВОК. оп

сШенару и опсU)енаре, инстр. опсU)енаром 

и опсU)енарем, мн. опсU)енари, опсU)енара 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
опсјенарка ијек. (ек. опсенарка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

опсјенiiрски ијек. (ек. опсенарски), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
опсјенарство ијек. (ек. опсенарство), -а с, мн. 

опсU)енарство, опсU)енарстава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

опсјенити и опсјенити ијек. (ек. опсенити и 

опсенити), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
опсјењивати ијек. (ек. опсењивати), оп

с(ј)ењујём, прип. сад. опсU)ењујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

опскрба, -ё ж, ген. мн. опскрба 14.1.2.1.Ь. 

опскрбити (се), опскрбим (се) 14.5.1.1.(4). 
опскрбљивати (се), опскРбљујём (се), прип. 

сад. опскРбљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
опскрбни и опскрбни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
опскуран, -рна, -рно, ОДР. опскурнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх, (мрачан, примитиван) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

опскурност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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опслужitвати 

опслужitвати, опслужујем, прип. сад. опслу-

жујући lI.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ОПСЛУЖИТИ,опслужим 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
опсовати, опсујем 14.5.1.1.(2). 
опстајати, -јем 14.5.1.1.(1). 
опстанак, -анка м, мн. опстанци, опстанака, 

опстанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
опстати, -нем 14.5.1.1.(1). 
опстипација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опструисати, -и ше м, прип. сад. опструишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и опструitрати, опструирам, 3. 
л. мн. опструирају, прил. сад. опструирајући 

14.5.1.1.(3». 
опструктиван, -вна, -вно, одр. ёшструктив

ни, -а, -о, геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
опструкција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опсцён, -а, -о, одр. опсцени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
опсцёност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оптакати, оптачем, прип. сад. оптачући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
оптант, -нта м, мн. оптанти, оптаната 6.3.; 

14.1.1.с. 

оптеретити и оптеретити (се), -им (се) 

14.5.1.1.(4). 
оптереliеност и оптереliеност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оптереliење, -а с, ген. мн. оптерећења 

14.1.3. 
оптереliitвати (се), оптерећујем (се), прип. 

сад. оптерећујући (се) 14.5.1.1.(2). 
оптика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
оптималан, -лна, -лно, одр. оптимални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оптимизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
оптимист(а), -ё м, оптимисти, оптимиста, 

оптимистима 14.1.1.е. 

оптимистичан, -чна, -ч но, одр. оптимистич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оптимистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
оптимистично, прип. 3.1.3.; 14.6. 
оптимисткиња, -ё ж, ген. мн. оптимисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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опуиомоliити 

оптицај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. опти

цаји, оптицаја 14.1.1.Ь.с. 

оптицати, оптичем, прип. сад. оптичући 

lI.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
оптичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. оптичари, оптичара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
оптичарски, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
оптички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ОПТОЧИТИ,опточим 14.5.1.1.(4). 
оптрчавати, отрчiiвам, 3. n. мн. оптрчавају, 

прип. сад. отрчавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
оптрчати, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
оптужба, -е ж, ген. мн. оптужаба 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

оптуженик, -и ка м, ВОК. оптужениче, мн. 

оптуженици, оптуженика, оптуженицима 

lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
оптужени ца, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

оптуженицин не него оптуженичин (В.) 

оптужени чин (не оптуженицин), -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
оптуженички, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
оптужitвати, оптужујем, прип. сад. оптужу-

јући 14.5.1.1.(2). 
ОПТУЖИТИ,оптужим 14.5.1.1.(4). 
оптужни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оптужница, -е ж, ген. мн. оптужница 

14.1.2.1.Ь. 

опуновлаСТИТИ,опуновластим 14.5.1.1.(4). 
опуновлашliitвати, опуновшiшћујем, 

прип. сад. опуновшiшћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

опуномоliавати, опуномоћавам, 3. n. мн. 

опуномоћавају, прип. сад. опуномоћавајући 

.14.5.1.1.(3). 
опуномоliеник, -нка м, ВОК. опуномоћениче, 

мн. опуномоћеници,опуномоћеника, опуномо

ћеницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
опуномоliitвати, опуномоћујем, прип. сад. 

опуномоћујући 14.5.1.1.(2). 
опуномоliитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не 

-ом), мн. опуномоћитељи, опуномоћитеља 

14.1.1.а.Ь. 

опуномоliити,опуномоћим 14.5.1.1.(4). 



опустели 

опустели ек. уп. ијек. опустјели 

опустелост ек. уп. ијек. опустјелост 

опустети ек. уп. ијек. опустјети 

опустити (се), опустим (се) 14.5.1.1.(4). 
опустјелii ијек. (ек. опустелii), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
опустјелост ијек. (ек. опустелост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

опустјети ијек. (ек. опустети), -стим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

опустошеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опустошивати, опустошујём, ПРИЛ. сад. опу

стошујући 14.5.1.1.(2). 
опустошити 

14.5.1.1.(4). 
и опустошити, -им 

опушак, -шка м, МН. опушци, опушака, опу

шцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
опуштати, опуштам, 3. Л. МН. опуштају, ПРИЛ. 

сад. опуштајући 14.5.1.1.(3). 
опуштено, ПРИЛ. 14.6. 
опуштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опходити (се), опходим (се) 14.5.1.1.(4). 
опхоl)ёње и опхоl)ёње, -а с, ген. МН. -ёња 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
опхрвати (заст. обрвати), -вем 14.5.1.1.(1). 
опција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

опција 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
опчаравати, опчаравам, 3. Л. МН. опчаравају, 

ПРИЛ. сад. опчаравајући 14.5.1.1.(3). 
опчарати, опчарам, 3. Л. МН. опчарају 

14.5.1.1.(3). 
ОПЧИНИТИ,опчиним 14.5.1.1.(4). 
опчињавати, опчињавам, 3. Л. МН. опчиња

вају, ПРИЛ. сад. опчињавајући 14.5.1.1.(3). 
опчињеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
опшивати, опшивам, 3. Л. МН. опшивају, 

ПРИЛ. сад. опшйвајући 14.5.1.1.(3). 
опшiipан, -рна, -рно, ОДр. опширни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
опширност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
општенаРОДНii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 

орвтор 

опшити, -ијём 14.5.1.1.(2). 
општеобразован, -вна, -вно, одр. општео

бразовни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

општепознат, -а, -о, одр. општепознати, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
општесловёнскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
општечовечанскii ек. уп. ијек. општечовје

чанскii 

општечовјечаНСКii ијек. (ек. општечове

чанскii), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
12.1.; 14.3. 

општii, -а, -ё, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
општина, -ё ж, ген. МН. општина 14.1.2.1.Ь. 

општинiiр, -ара м, ВОК. општинаре и општ-

инару, инстр. општинаром и општинарем, МН. 

општинари, општинара и општинiiр, -а м, ВОК. 

-у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. општинари, општи

нара 14.1.1.а. 

општински и општiiнски, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
општинство и општiiнство, -а с 14.1.3. 
општост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
орај не него орах (в.) 

орiiлан, -лна, -лно, одр. орални, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
орiiлно, ПРИЛ. 14.6. 
бран, -рна, -рно, одр. орни, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оранж, ПРИД. ИНДКЛ. 

оранж8да = р. ораНI,I8да, -ё ж, ген. МН. -ада 
14.1.2.1.Ь. 

ораница, -ё ж, ген. МН. ораница 14.1.2.1.Ь. 

орањавити, орањавим и орањавити, -им 

14.5.1.1.(4). 
орвње, -а с, ген. МН. орања 14.1.3. 
орао, брла м, ВОК. орле, МН. орлови, орлова и 

р. брли, брла 7.1.1.; 14.1.1.а.С. 
Ьраовац не него Ьраховац (в.) 
орас не него орах (в.) 

орасположити (се), орасположим (се) 

14.5.1.1.(4). 
орати,орём 14.5.1.1.(1). 
орвтор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, МН. ора

тори, оратора 14.1.1.а. 
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ораторијум 

ораторијум, -а м, инстр. оратбријумом, мн. 

ораТбријуми, оратбријума (и ораториј, -иј а м, 

инстр. оратбријем, мн. ораТбрији, оратбрија), 

(Клајн 2009: "орашорuјум и орашорuј") 5.1.5.; 
14.1.1. 

ораторијумски = ораторијски, -а, -б, ген. 
мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 

ораторскй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ораторство, -а с 14.1.3. 
ораliи, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
орах (не орас и орај), -а м, мн. ораси, орЗха, 

орасима 4.3.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
орахов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 4.3.1.; 14.3. 
Ораховац (не Ораовац), -бвца м, инстр. -бв

цем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 4.3.1.; 14.1.1.Ь. 
ораховача, -е Ж, ген. мн. ораховача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

ораховачки, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

ораховина, -е Ж, ген. мн. ораховина 14.1.2.1.Ь. 

Ораховина, -е Ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Ораховица, -е Ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Ораховичанин, -а м, мн. Ораховичани, 

Ораховичана (становник Ораховице) 1.2.1.1.d.; 
3.1.2.; 14.1.1.с. 

ораховички, -а, -б, ген. мн. -их (према Ора
ховица) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

Ораховчанин, -а, мн. Ораховчани, Ора
ховчана (становник Орахбвца) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
14.1.1.с. 

орач, -ача м, ВОК. орач у, инстр. орачем (не 

-ом), мн. орачи, орача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
орачкй, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
орашак, -шка м, мн. орашци, орашака, ора

шцима (дем. од орах) 6.2.1.; 11.1.2.с.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Орашанин, -а м, мн. Орашани, Орашана 
(становник Орашца) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 

Орашанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 
-ки (становница Орашца) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Орашац, -шца м, инстр. -ашцем (не -ом) 
1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 

орашачкй, -а, -б, ген. мн. -их, (према Ора
шац) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

орашица, -е Ж, ген. мн. орашица 14.1.2.1.Ь. 
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оргуљар 

орашчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ора

шчићи, орашчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
орбита, -е ж, ген. мн. орбита и орбита, -е ж, 

ген. мн. орбита 14.1.2.1.Ь. 

орбиталан, -лна, -лно, одр. орбитални, -а, 

-б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
орвеловскй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оргазам, -зма м, мн. оргазми, оргазама 6.1.3.; 

14.1.1.с. 

орган, -ана м, мн. органи, органа 14.1.1.с. 

организатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

организатори, организатбра 14.1.1.а. 

органИз8торка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

органИзаторски, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
орагнизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
организ8цијскй = организационй (В.) 
организационй, -а, -б, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. = организ8цијски, -а, -б, ген. мн. 
-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

организованост и организованост, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
организовати и организовати, -зу јем 

14.5.1.1.(2). 
органист(а), -е м, мн. органисти, органиста, 

органистима 14.1.1.е 

органоген и органоген, -а, -о, одр. органоге

ни и органогени, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
органогр8фија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбм 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
органологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
органски, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оргија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
оргијастичан, -ч на, -чно, одр. оргијастични, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оргијати, -ам 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
оргија ш, -аша м, ВОК. оргијашу, инстр. ори

јашем ( не -ом), мн. оргијаши, оргијаша 5.1.5.; 
14.1.1.а. Ь. 

оргинал не него оригинал (В.) 

оргуљар, -ара м, ВОК. оргуљару и оргуљаре, 

инстр. оргуљаром и оргуљарем, мн. оргуљари, 

оргуљара 14.1.1.а. 



оргуљати 

оргуљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
оргуље, оргуља ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

оргуљски, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
орден, -а М, мн. ордени, ордёна 14.1.1.с. 

Орден бi!лог орла с мачевима (ПМС: "ор-
уен за храбросш. оруен рауа, оруен белоl орла 

с мачевима, кад се могу описно схватити итд.; 

у истицању служб. назива Оруен за храбросш 

итд.") 1.2.1.1.g. 
Орден заслуга за народ 1.2.1.1.g. 
ордёње, -а с 14.1.3. 
ординiран, -рна, -рно, одр. ординарни, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ординација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ординацијски, -а, -о, ген. -мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
ординирати, ординирам, 3. л. мн. ординира

ју, прил. сад. ординирајући 14.5.1.1.(3). 
ордија (не хордија), -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -иј ом, мн. -иј е, ордйја, (тур. војска) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

ордонанс, -а М, мн. ордонанси, ордонанса и 

ордонанаса 6.3.; 14.1.1.с. 
орезати,орежём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
орезивати, орезујём, прил. сад. орезујући 

14.5.1.1.(2). 
оригами, -ија М, инстр. -иј ем (не -ом), мн. ори

пiмији, оригамйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
оригано (и уоб. оригано), -а М 14.1.1. 
оригинал (не оргинал), -ала М, мн. ориги

нали, оригинала 14.1.1.с. 

liригиналан, -лна, -лно, одр. оригиналнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оригиналност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.а.; 14.1.2.2. 
оријент, -а М, (исток) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Оријент (не Орјент), -а М, (земље источно 

од Европе) 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Оријент експрес (енгл. Orient Express), -а М 

1.2.1.1ј.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
оријенталан (не орјенталан), -лна, -лно, 

одр. оријентални, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

оријенталац, -алца М, ВОК. оријенталче, ин

стр. -алцем (не -ом), мн. оријенталци, оријента

лаца 5.1.5.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 

Орлеан 

оријенталИзам, -зма М, мн. оријентализми, 

оријентализама 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 
оријенталист(а), -ё М, мн. оријенталисти, 

оријенталйста, оријенталисти ма 5.1.5.; 14.1.1.е 
оријенталистика, -ё ж, дат. -ци 5.1.5.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
оријенталистички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
оријенталисткиња, -ё ж, ген. мн. оријента

листкйња 5.1.5.; 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
оријенталка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 5.1.5.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
оријенталски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
оријенталчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
оријентација (не орјентација), -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
оријентацијски = liријентациiiни (В.) 
оријентациiiни, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. = оријентацијски, -а, -о, ген. мн. 
-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

оријентир, -ира М, инстр. оријентиром, мн. 

оријантири, оријентира 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
оријентисати (се) (не орјентисати (се», 

-ишём (се) 14.5.1.1.(2). 
Орион, -а М 1.2.1.1.f.g.; 14.1.1. 
орити се (не хорити се), орйм се 

14.5.1.1.(4). 

(В.) 

орјат = хорјат (В.) 
Орјент не него Оријент (В.) 
liрјентiлан не него оријенталан (В.) 

орјентација не него оријентација (В.) 

орјентисати (се) не него оријентисати (се) 

оркан, -а М, мн. оркани, оркана 14.1.1.с. 

оркански, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
оркестар, -стра М, инстр. -стром, мн. орке-

стри, оркестара 14.1.1.Ь.с. 

оркестарски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
liркестралан, -лна, -лно, ОДР. оркестрални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оркестриiiн, -6на М, мн. оркестри6ни, орке

стри6на 5.2.3.; 14.1.1.с. 
Орлеiн (фр. Orleans), -ана М 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
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Орлеанац 

Орлеанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом) 

мн. Орлеанци, Орлеанаца 1.2.1.1.d.; 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 

Орлеанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.1.Ь. 
орлеанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
орлиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

орлићи, орлйћii и орлйli, -ића м, ВОК. орлйћу, 

инстр. -ићем (не -ом), мн. орлићи, орлићii 3.2.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

Орловска губернија, Орловске губерније 
ж 1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

орловскй и 6рловскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
орман, -ана м, мн. ормани, ормана = ор

мар, -ара, инстр. ормаром, мн. ормари, ормара 

14.1.1.Ь.с. 

ормар = орман (в.) 
орнамен(а)т, -ента м, мн. орнаменти, орна

мената 6.3.; 14.1.1.С. 
орнаментiiлан, -лна, -лно, одр. орнаментал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ор нам ен ти ка, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

орнитолог, -а м, ВОК. орнитоложе, мн. орни

толози, орнитолога, орнитолозима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
орнитологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
орнитолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
орОбити,оробйм 14.5.1.1.(4). 
оробљавати, орОбљавам, 3. Л. мн. оробљава

ју, прил. сад. оробљавајући 14.5.1.1.(3). 
ородити се, ородйм се 14.5.1.1.(4). 
орођавати се, орођавам се, 3. Л. мн. орођавају 

се, прил. сад. орођавајући се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
орођивати се, орођујем се, прил. сад. орођу

јући се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
броз (р. пОКр. хороз), -а м, мн. -ози, ороза 

14.1.1.С. 

оронулост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оронуо, -ула, -уло, одр. оронулй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
оронути,оронем 14.5.1.1.(1). 
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осакатити 

орочавати, орочавам, 3. Л. мн. орочавају, 

прил. сад. орочавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
орочити, орочйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
ортак, -а м, ВОК. ортаче, мн. ортаци, орта

ка, ортаци ма и ортак, -ака м, ВОК. ортаче, мн. 

ортаци, ортака, ортацима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

ортаклук, -а м, мн. ортаклуци, ортаклука, 

ортаклуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ортаковати, -кујём 14.5.1.1.(2). 
ортачити, -йм, прил. сад. оратчёћи и ор

тачити, ортачйм, прил. сад. ортачёћи 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

ортiiчкй и ортачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

ортографија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
ортографскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ортоДоксан, -сна, -сно, одр. ортоДокснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ортодоксност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ортопед, -еда м, мн. ортопеди, ортопеда 

14.1.1.С. 

ортопедија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

ортопедски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
оруђе и оруђе, -а с 14.1.3. 
орУжiiр, -ара м, ВОК. оружару и оружаре, ин

стр. оружаром и оружарем, мн. оружари, ору

жара 14.1.1.а. 

оРУжати, -ам 14.5.1.1.(3). 
оружје, -а с 14.1.3.Ь. 

Орфеј, -ам, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.f.; 
14.1.1.а.Ь. 

Орфејев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
орхидеја, -ё ж, дат. -еји, инстр. -ејом, мн. -еје, 

-сја 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
ос, оса м, мн. осови, осова, (зоља) 14.1.1.С. 

ос, -и Ж, инстр. оси И осју, лок. оси, (осови-

на) 14.1.2.2. 
оса и оса, -ё ж, ген. мн. оса, (зоља) 14.1.2.1.Ь. 

оса, -ё ж, ген. мн. оса, (осовина) 14.1.2.1.Ь. 

осавременити, -йм 14.5.1.1.(4). 
осавремењивати, осавремењујем, прил. сад. 

осавремењујући 14.5.1.1.(2). 
осакатити, -йм 14.5.1.1.(4). 



осакаliеност 

осакаliеност, -ости м, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осакаliење, -а с, ген. мн. осакаћења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
осакаliиватн, осаюiћујём, прил. сад. осаюi-

ћујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
осамдесетак, прил. 14.6. 
осамдесети, -а, -о, ген. мн. -их 14.4.2. 
осамдесеторо, бр. зб. 14.4.3. 
осамити (се), осiiмим (се) 14.5.1.1.(4). 
осамљеник, -ика м, ВОК. осамљениче, мн. 

осамљеници, осамљеника, осамљеницима 

ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
осамљенички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
осамљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осамљивати, осамљујём, прил. сад. осамљу-

јући 14.5.1.1.(2). 
осамнаест, бр. 14.4.1. 
осамнаестак, прил. 14.6. 
осамнаестерац, -рца м, инстр. -ерцем, 

мн. осамнаестерци, осамнаестераца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

осамнаести, -а, -о, ген. мн. -их 14.4.2. 
осамнаестина, -ё ж, ген. мн. осамнаестина 

14.1.2.1.Ь. 

осамнаесторо, зб. бр. 14.4.3. 
осамосталити,осамОстiiлим 14.5.1.1.(4). 
осамостаљивати, осамостаљујём, прил. сад. 

осамостаљујући 14.5.1.1.(2). 
осам стОтйна = Осамсто (В.) 
осамсто = осам стотина, бр. 14.4.1. 
осамстоти, -а, -о, ген. мн. -их 14.4.2. 
освајати, освајам, прил. сад. освајајући 

14.5.1.1.(3). 
освајiiч, -ача м, 80К. освајачу, инстр. освајачем 

(не -ом), мн. освајачи, освајача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
освајачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
осваНУТИ,осванём 14.5.1.1.(1). 
осведочавати ек. уп. ијек. освједочавати 

осведочен ек. уп. ијек. освједочен 

осведоченост ек. уп. ијек. освједоченост 

осведочити ек. уп. ијек. освједочити 

освежавајуliй ек. уп. ијек. освјежавајуЬй 

освежавати ек. уп. ијек. освјежавати 

освитак 

освеженост ек. уп. ијек. освјеженост 

освежење ек. уп. ијек. освјежење 

освеживати ек. уп. ијек. освјеживати 

освеживач ек. уп. ијек. освјеживач 

освежити ек. уп. ијек. освјежити 

освестити ек. уп. ијек. освијестити 

освеТИТИ,освётим 14.5.1.1.(4). 
осветлати ек. уп. ијек. освјетлати 

осветлење не него осветљење (В.) 

осветлити ек. уп. ијек. освијетлити 

осветљавати ек. уп. ијек. освјетљавати 

осветљеност ек. уп. ијек. освијетљеност 

осветљење ек. уп. ијек. освјетљење 

осветљивати ек. уп. ијек. освјетљивати 

осветник и осветник, -а м, ВОК. -ни че, мн. 

-ници, -ника, -ницима ll.l.l.a.(l); 1l.2.l.(2); 
14.1.1.а.с. 

осветница и осветница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.а.Ь. 

осветницин не него осветничин (В.) 

осветничин (не осветницин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
осветнйчкй и осветнйчкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
осветољубив, -а, -о, одр. осветољубиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
осветољубивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
освеЬење, -а с, ген. мн. освећења 14.1.3. 
освеЬивати, освећујём, прил. сад. освећују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
освештати, -ам 14.5.1.1.(3). 
освештење ек. уп. ијек. освјештење 

освешliење ек. уп. ијек. освјешliење 

освешЬивати ек. уп. ијек. освјешЬивати 

освијестити (ек. освестити), освијестим 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
освијетлити ијек. (ек. осветлити), осв(иј)ет

лим 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
освијетљеност ијек. (ек. осветљеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

освйт, -а м, мн. освИти, освИта и освит, -а м, 

освити, освИта 14.1.1.с. 

освитак, -тка м, мн. освици, освитака, осви

цима 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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освједочавати 

освједочавати ијек. (ек. осведочавати), 

освU)едочiiвам, 3. л. ми. освU)едочавају, прил. 
сад. освU)едочавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

освједочен ијек. (ек. осведочен), -а, -о, одр. 

освU)едочени, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

освједоченост ијек. (ек. осведоченост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

освједочити ијек. (ек. осведочити), осв(ј)е

ДОЧИМ 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
освјежавајуliй ијек. (ек. освежавајуliй), -а, 

-е, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
освјежавати ијек. (ек. освежавати), освШе

жавам, 3. Л. мн. освU)ежавају, прил. сад. освШе
жавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

освјежеиост ијек. (ек. освеженост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

освјежење ијек. (ек. освежење), -а с, ген. мн. 

освU)ежења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
освјеживати ијек. (ек. освеживати), осв(ј)е

жујем, прил. сад. освU)ежујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

освјеЖИВiiЧ ијек. (ек. освеживiч), -ача м, ин

стр. осв(ј)ећивачем (не -ом), мн. осв(ј)еживачи, 

освU)еживача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
освјежити ијек. (ек. освежити), -им 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Освјенliим (пољ. OSwi~cim, не Освјеицим), 

-а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1.; 15.1.1.Ь. 
освјетлати ијек. (ек. осветлати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.3. 
освјетљавати ијек. (ек. осветљавати), ос

вШетљавам, 3. Л. мн. осв(ј)етљавају, прил. сад. 
освU)етљавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

освјетљење ијек. (ек. осветљење, не осве

тлење), -а с, геи. ми. осв(ј)етљења 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

освјетљивати ијек. (ек. осветљивати), ос

вШетљујем, прил. сад. осв(ј)етљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

освјештење ијек. (ек. освештење), -а с, ген. 

мн. осв(ј)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
освјешliење ијек. (ек. освешliење), -а с, ген. 

мн. освU)ешћења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
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осигуравiч 

освјешliивати ијек. (ек. освешliивати), 

освU)ешћујем, прил. сад. освU)ешћујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

освојив, -а, -о, одр. освојиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
освојити,освојим 14.5.1.1.(4). 
осврнути се, осврнем се 14.5.1.1.(1). 
Осврт, -а м, ми. осврти, осврта и осврт, -а м, 

ми. осврти, осврта 14.1.1.С. 

освртати се, осврћем, прил. сад. осврћући се 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(1). 
оседелост ек. уп. ијек. осиједјелост 

оседети ек. уп. ијек. осиједјети 

оседити ек. уп. ијек. осиједити 

оседлавати, оседлiiвам, 3. Л. МН. оседлава-
ју, 14.5.1.1.(3). 

оседлати, -ам 14.5.1.1.(3). 
Осёк не него Осијек (в.) 
осека (не осјека), -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
осеменити ек. уп. ијек. осјеменити 

осемењавати ек. уп. ијек. осјемењавати 

осенчавати ек. уп. ијек. осјенчавати 

осёнченост ек. уп. ијек. осјёнченост 

осёнчити ек. уп. ијек. осјёнчити 

осет ек. уп. ијек. осјет 

осетан ек. уп. ијек. осјетан 

осетити (се) ек. уп. ијек. осјетити (се) 

осетљив ек. уп. ијек. осјетљив 

осетљивост ек. уп. ијек. осјетљивост 

осеliај ек. уп. ијек. Осјеliйј 

осеliiiјан ек. уп. ијек. iК:jeliiijaH 

iК:eliiijHO ек. уп. ијек. осјеliiiјио 

осеli8јност ек. уп. ијек. осјеliајност 

осеliање ек. уп. ијек. осјеliање 

осеliати ек. уп. ијек. осјеliати 

осецати ек. уп. ијек. осијецати 

осечак не него одсечак (в.) 

осигуравајуliii, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
осигуравати,осигуравам,3.л.мн.осигура

вају, ПРИЛ. сад. осигуравајући 14.5.1.1.(3). 
осигуравiiч, -ача м, ВОК. осигуравачу, иистр. 

осигурава чем (не -ОМ), МН. осигуравачи, оси

гуравача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 



осигуранiiк 

осигуранiiк, -ика м, вок. осигуранйче, МИ. 

осигураници, осигураника, осигураницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
осигураница, -е ж, вок. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

осигураничин, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Осигурiност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осигурање, -а с, геи. ми. осигурања 14.1.3. 
осигурати, -ам 14.5.1.1.(3). 
осигурiч, -ача, иистр. осигурачем (не -ом), 

МИ. осигурачи, осигурача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
осиједити ијек. (ек. оседити), осиједйм (ек. 

оседйм) 2.1.1.; 2.1.5.7.; 2.2.1.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
осиједјелост ијек. (ек. оседелост), -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

осиједјети ијек. (ек. оседети), -дйм 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

Осијек (не Oc~K), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
осијецати ијек. (ек. осецати), осијецам, 3. n. 

ми. осијецају, прип. сад. осијецајући (ек. осецам, 

3. n. ми. осецају, прип. сад. осецајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

осијечкii не него осјечкii (в.) 

осилан не него осион и осион (В.) 

осилити се, -йм 14.5.1.1.(4). 
осим = сем, предn., (ек. и ијек.). 
осим што, вези. 

осињiк, -а м, ми. осињаци, осињака, осиња

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
осињii, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
осион и Осиои (не осилаи), -а, -о, одр. осионй 

И осионй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
осионост и Осионост, -ости Ж, иистр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осип, -а м, ми. осипи, осйпа 14.1.1.С. 

осипiње, -а с, геи. ми. осипања 14.1.3. 
оси пати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
осиромашавати, осиромашавам, 3. n. ми. 

осиромашавају, прип. сад. осиромашавајући 

14.5.1.1.(3). 
осиромашивати, осиромашујем, прип. сад. 

осиромашујући 14.5.1.1.(2). 
осиромашење, -а с, геи. ми. осиромашења 

14.1.3. 

осјеliати 

осиромашити, -йм 14.5.1.1.(4). 
осица, -е ж, вок. -е, геи. ми. осйца 14.1.2.1.а.Ь. 

оси цин не него осичин (В.) 

осичин (не осицин), -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

осјека не него Осека (В.) 

осјеменити ијек. (ек. осеменити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

осјемењiвати ијек. (ек. осемењiвати), осШе

мењавам, 3. n. ми. осШемењавају, прип. сад. осШе

мењавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
осјенчавати ијек. (ек. осенчавати), осШен

чавам, 3. n. ми. осШенчавају, прип. сад. осШен

чавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
осјенченост ијек. (ек. осенченост), -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

осјенчити ијек. (ек. осенчити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 

осјет ијек. (ек. осет), -а М, ми. осШети, осШё

та 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
осјетан ијек. (ек. осетан), -тна, -тно, одр. 

осШетнй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

осјетити (се) ијек. (ек. осетити (се», -йм (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
осјетљив ијек. (ек. осетљив), -а, -о, одр. осШет

љивй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

осјетљивост ијек. (ек. осетљивост), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

осјеliАј ијек. (ек. осеliiј), -а м, дат. -а ју и -ају, 

иистр. -ајем (не -ом), ми. осШећаји, осШећаја 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 

осјеliiјан ијек. (ек. осеliвјан), -јна, -јно, одр. 

осU)ећајнй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

осјећАјно ијек. (ек. ОсеIiАјно), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

осјеliајност ијек. (ек. осећајност), -ости ж, ии

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

осјеliање ијек. (ек. осеliање), -а с, геи. ми. осШе

ћања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
осјеliати ијек. (ек. осеliати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.5.1.1.(3). 
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осјечак 

осјечак не него одсјечак (В.) 

Осјечанин, -а м, мн. Осјечани, Осјечана 
1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 

Осјечiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 
1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

осјечкii (не Осијечкii), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
оскудевати ек. уп. ијек. оскудијевати 

оскудијевати ијек. (ек. оскудевати), оскуди

јевам, 3. п. ми. оскудијевају, прип. сад. оскудије
вајући (ек. оскудёвам, 3. п. ми. оскудева ју, прип. 
сад. оскудевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

оскудност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ослабелост ек. уп. ијек. ослабјелост 

ослабети ек. уп. ијек. ослабјети 

ослабити, -им, (ек. и ијек.) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

ослабјелост ијек. (ек. ослабелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ослабјети ијек. (ек. ослабети), -бим 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

ослабљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ослабљивати, осшiбљујём, прип. сад. осшi

бљујући 14.5.1.1.(2). 
осл8дити (се), осладим (се) 14.5.1.1.(4). 
ослађitвати (се), осшiђујём (се), прип. сад. 

осшiђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ослањати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
ослепети ек. уп. ијек. ослијепјети 

ослепити ек. уп. ијек. ослијепити 

ослепљивати ек. уп. ијек. осљепљitвати 

ослијепити ијек. (ек. ослепити), ослије-

пим (ек. ослёпйм) 2.1.1.; 2.1.5.7.; 2.2.1.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

ослијепјети ијек. (ек. ослепети), -пйм 2.1.1.; 
2.2.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

осликавати, осликавам, 3. П. МН. ослиюiвају, 
прип. сад. ослиюiвајући 14.5.1.1.(3). 

осликати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ослiili, -ића м, инстр. ослићем (не -ом), МН. 

ослићи, ослића и ослиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

МН. ослићи, ослйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
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Османијин 

ослоб8ђати (се), ослОбађам (се), 3. П. мн. 

ослобађају (се), прип. сад. ослобађајући (се) 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
ослободилац (не ослободиоц), -иоца м, ВОК. 

ослободиоче, инстр. -иоцем (не -ом), МН. осло

бодиоци, ослободилаца, ослободиоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; 1\.I.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

ослободилачкii, -а, -б, ген. МН. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

ослободиоц не него ослободилац (В.) 

ослободити, ослОбодйм 14.5.1.1.(4). 
ослобођенiiк, -ика м, ВОК. ослобођениче, ми. 

ослобођеници,ослобођеника,ослобођеницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
ослобођени ца, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

ослобођеницин не него ослобођени чин 

(В.) 

ослобођеничин (не ослобођени цин), -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ОСЛОВИТИ,ословйм 14.5.1.1.(4). 
ословљавати, ословљавам, 3. П. МН. осло

вљавају, прип. сад. ословљавајући 14.5.1.1.(3). 
ословљitвати, ословљујёМ, прип. сад. осло

вљујући 14.5.1.1.(2). 
ослонац, -бнца м, инстр. -бнцем (не -ом), МН. 

ослбнци, ослонаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
ослонити (се), ослонйм (се) 14.5.1.1.(4). 
ослухнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
ослушкitвати, ослушкујём, прип. сад. ослу-

шкујући 14.5.1.1.(2). 
ослушкивач, -ача м, ВОК. ослушкивачу, ин

стр. ослушкивачем (не -ом), МН. ослушкивачи, 

ослушкивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
ослушнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
осљепљitвати ијек. (ек. ослепљitвати), 

осљепљујём, прип. сад. осљепљујући (ек. осле-

пљујём, прип. сад. ослепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

Осман, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Осман-паша, Осман-шiшё м 1.2.1.1.а.; 12.2.3.; 

14.1.1.а. 

Османија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијбм 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Османијин, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 



Османлија 

Османлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
османлйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 5.1.3. 
Османпашиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Османпашиliи, Османпашића 3.2.3.; 8.2.2.3.; 
14.1.1.а.Ь.; 

осмiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Османско царство, Османског(а) царства с 

= ОтомАнско царство, Отоманског(а) царства 
1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 

осмпрати, осматрам, 3. П. мн. осматра ју, 
прип. сад. осматрајући 14.5.1.1.(3). 

осматрiч, -ача м, вок. осматрачу, инстр. осма

трачем (не -ом), мн. осматрачи, осматрача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

осматрачев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

осматрачица, -е ж, вок. -ице, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

осматрачицин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
осматрiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
осматрiчница, -е ж, ген. мн. осматрачница 

14.1.2.1.Ь. 

осмелити се ек. уп. ијек. осмјелити се 

осмех ек. уп. ијек. осмијех 

осмешак ек. уп. ијек. осмјешак 

осмешити се ек. уп. ијек. осмијешити се 

осмешкивати се ек. уп. ијек. осмјешкива-

ти се 

бсмй, -а, -о, ген. МН. -их 14.4.2. 
осмијум, -а м, инстр. осмијумом, мн. осмију

ми, осмијума (и осмйј, -иј а, инстр. осмијем, мн. 

осмији, осмија) 5.1.5.; 14.1.1. 
Осмијех ијек. (ек. осмех), -а м, МН. осмијеси, 

осмијеха, осмијесима (ек. осмеси, осмеха, осме

сима) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
осмијешити се ијек. (ек. осмешити се), 

осмијешим се (ек. осмешим се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

осмина, -е Ж, ген. МН. осмина 14.1.2.1.Ь. 

осмйнка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

осмица, -е Ж, ген. МН. осмица 14.1.2.1.Ь. 

осмишљiвати, осмишљавам, 3. П. МН. осми
шљава ју, прип. сад. осмишљавајући 14.5.1.1.(3). 

оснивалац 

осмјелити се ијек. (ек. осмелити се), -им се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
осмјешак ијек. (ек. осмешак), -шка м, МН. 

осм(ј)ешци, осм(ј)ешака, осм(ј)ешцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

осмјешкивати се ијек. (ек. осмешкивати се), 

осм(ј)ешкујем се, прип. сад. осм(ј)ешкујући се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
осмогласник, -а м, МН. осмогласници, осмо

гласника, осмогласницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
осмогодишњй, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
осморица, -е Ж 14.1.2.1.Ь. 

осмОсложан, -жна, -жно, ОДр. осмОсложни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
осмОспратан, -тна, -тно, одр. осмОспратни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
осмОспратница, -е Ж, ген. МН. осмОспратни

ца 14.1.2.1.Ь. 

осмОстран, -а, -о, ОДр. осмОстрани, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
осмОструк, -а, -о, ОДр. осмОструки, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ОСМОТРИТИ,осмотрим 14.5.1.1.(4). 
осмоугао, -угла м, МН. осмоугли, осмоугла 

6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.С. 
осмоугаонй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
осмоугаоник, -а м, МН. осмоугаоници, осмо

угаоника, осмоугаоницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
осмошколац, -олца м, ВОК. осмошколче, ин

стр. -олцем (не -ом), МН. осмошколци, осмошко

лаца 6.2.1.; 7.2.2.а.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
осмошколка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ОСМОРИ, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
осморо, зб. бр. 14.4.3. 
оснаживати (се), оснажујем (се), прип. сад. 

оснажујући (се) 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
оснажити (се), оснажи м (се) 1I.1.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
оснежити ек. уп. ијек. оснијежити 

бснй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оснивалац (не осниваоц), -аоца м, ВОК. 

осниваоче, инстр. -аоцем (не -ом), ми. оснива

оци, оснивалаца, осниваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
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оснивалачкй 

оснивалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

осниваоц не него оснивалац (в.) 

оснивати, оснивам, 3. л. мн. оснивају, прил. 
сад. оснивајући 14.5.1.1.(3). 

оснивач, -ача м, вок. оснивачу, инстр. осни

вачем (не -ом), мн. оснивачи, оснивача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

оснивачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

оснијежити ијек. (ек. оснежити), оснијежим 

(ек. оснежим) 2.1.1.; 2.2.2.; 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
основ, -а м, мн. основи, основа 14.1.1.С. 

основа, -е ж, ген. мн. основа 14.1.2.1.Ь. 

Основан, -а, -о, одр. основани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Основаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
основати, оснујем 14.5.1.1.(2). 
осн6вац, -вца м, вок. основче, ген. мн. осно

ваца lI.1.1.a.; 1I.2.1.(2).; 14.1.1.С. 
основачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
основйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
основни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
особа и Особа, -е ж, ген. мн. особа 14.1.2.1.Ь. 

особењак, -ака м, вок. особењаче, мн. осо-

бењаци, особењака, особењацима lI.1.1.a.(I); 
1I.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

особењачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

особина и особина, -е ж, ген. мн. особина 

14.1.2.1.Ь. 

осОбље, -а с, ген. мн. осОбља 14.1.3. 
Осовина, -е ж, (име војног пакта Рим-Бер

лин-Токијо, у Другом светском раду, силе Осо

вине) 1.2.1.1.k.; 14.1.2.1. 
осовина, -е ж, ген. мн. осовина и осовина, -е 

ж, ген. мн. осовина 14.1.2.1.Ь. 

осовйнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
осоколнтн (се), осоколим (се) 14.5.1.1.(4). 
ОСОЛИТИ,осолим 14.5.1.1.(4). 
осоран, -рна, -рно, одр. осорни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
осорљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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осталй 

осорност И ос6рност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оспица и оспица, -е ж, ген. мн. оспица 

14.1.2.1.Ь. 

оспнчав и оспичав, -а, -о, одр. оспичави и 

оспичави, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
оспичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оспоравати, оспоравам, 3. л. мн. оспоравају, 

прил. сад. оспоравајући 14.5.1.1.(3). 
оспорив, -а, -о, одр. оспориви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ОСПОРИТИ,оспорим 14.5.1.1.(4). 
оспособљаватн, оспос6бљавам, 3. л. мн. 

оспособљавају, прил. сад. оспособљавајући 

14.5.1.1.(3). 
оспОСобити, -им и оспосОбити, осп6собим 

14.5.1.1.(4). 
оспОсобљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осрамотити,осрамотим 14.5.1.1.(4). 
осредње и осредњё, прил. 14.6. 
осредњи, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
осредњост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
остава, -е ж, ген. мн. остава 14.1.2.1.Ь. 

оставилац (не оставиоц), -иоца м, вок. 

оставиоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. остави

оци, оставилаца, оставиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
lI.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

остави на, -е ж, ген. мн. остави на и оставина, 

-е Ж, ген. мн. оставина 14.1.2.1.Ь. 

оставински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оставиоц не него оставилац (в.) 

оставиочев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

оставитн, -им 14.5.1.1.(4). 
оставка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

остављати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
остављач, -ача м, вок. остављачу, инстр. 

оставља чем (не -ом), мн. остављачи, оставља

ча 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
оставштина, -е Ж, ген. мн. оставштина 

14.1.2.1.Ь. 

остајатн, -јем 14.5.1.1.(1). 
остали, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



останак 

останак, -анка м, мн. останци, останака, 

останцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
остарелост ек. уп. ијек. остарјелост 

остарјелост ијек. (ек. остарелост), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

остарео ек. уп. ијек. остарно 

остарио ијек. (ек. остарео), -рU)ела, -рШе

ло, ОДр. остарU)ели, -а, -о, геи. МН. -их 2.1.5.1.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

остарити, -им 14.5.1.1.(4). 
остпак, -тка м, МН. остаци, остатака, оста-

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.С. 
остати, останем 14.5.1.1.(1). 
остварење, -а с, ген. МН. остварења 14.1.3. 
остварив = остварљив, -а, -о, ОДр. оствар-

(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
остваривати (се), остварујем (се), ПРИЛ. сад. 

остварујући (се) 14.5.1.1.(2). 
остваривост = остварљивост, -ости Ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
остварити, остварим 14.5.1.1.(4). 
остварљив = остварив (в.) 

остварљивост = остваривост (в.) 
остве, остава и остви ж мн. 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

остеологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

остеолошкii (не Остеолошкii), -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
ости, остију ж МН. 14.1.2.2. 
Остоја, -е м 14.1.1.а. 
Остојин, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Остојиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), МН. 

Остојићи, Остојића 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
oCTpir и острпа, ПРИЛ. 14.6. 
остракизам = острацilзам, -зма М, МН. -из

ми, -изама 6.1.3.; 14.1.1.С. 
острiшliен, -а, -о, одр. острiiшћени, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
острiшliеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
острвљанин, -а М, МН. острвљани, острвља

на и острвљанин, -а М, МН. острвљани, остр

вљана 14.1.1.С. 

острвљiiика и острвљАнка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. МН. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

осуство 

острвље и острвље, -а с 14.1.3. 
бстрво, -а с, (ум. Велика Британија) 1.2.1.1.Ь.; 

1.2.1.2.4.; 14.1.3. 
острво, -а с, ген. МН. острва 14.1.3. 
острвскн, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
острвце и острвце, -а и -ета с, ген. МН. -ца 

(дем. И ХИПОК. од острво) 14.1.3. 
острига (не оштрига), -е ж, дат. -ги и -зи, ген. 

мн. острига 11.3.2ј.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
острижак, -шка м, МН. остришци, острижа-

ка, остришцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
остриliи,острижем 11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
бстрог, -а м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
Острожац, -шца М, инстр. Острошцем (не 

-ом) 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
острожачкii, -а, -о, ген. МН. -их (према 

Острожац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ОСТРОШКii, -а, -о, ген. МН. -их (према (}строг) 

4.2.а.; 14.3. 
oCTpyra, -е ж, дат. -зи, ген. МН. oCTpyra 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
остругати,остружем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
остружак, -шка М, мн. острушци, остружiiка, 

острушцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
осудити, осудим 14.5.1.1.(4). 
Осуда, -е ж, ген. МН. осуда 14.1.2.1.Ь. 

осуђеник, -и ка М, ВОК. осуђениче, МН. осу-

ђеници, осуђеника, осуђеници ма 3.3.2.а.; 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
осуђеница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

осуђеницин не Hero осуђеничин (в.) 
осуђеничин (не осуђеницин), -ина, -ино, 

ген. МН. -их 3.1.2.; 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
осуђенiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
осуђивати, осуђујем, ПРИЛ. сад. осуђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
осузити, -им 14.5.1.1.(4). 
осујетити, осујетим и осујетити, -им 

14.5.1.1.(4). 
осујеliивати, осујећујем, ПРИЛ. сад. осујећу

јући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
осумњнчити, -им 14.5.1.1.(4). 
осунчати и осунчати, -ам 3.1.2.; 

14.5.1.1.(3). 
осуство не Hero одсуство (в.) 
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осути 

ОСУТИ,оспём 14.5.1.1.(1). 
осутост, -ОСТИ Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
осушеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ОСУШИТИ,осушим 14.5.1.1.(4). 
ОСЦiLJJатор, -а м, инстр. -ом, мн. осцилатори, 

осцилатора 14.1.1.Ь.С. 

Осцилаторнii и осцилационii, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
осциловати, -лујём, прип. сад. осцилујући 

14.5.1.1.(2) (и осцилнратн, осцилйрам, осцили
рају, прип. сад. осцилирајући 14.5.1.1.(3». 

осцнлограм, -а м, мн. осцилограми, осци

логрiiма 14.1.1.С. 

осцилограф, -а м, мн. осцилографи, осци

лографа 14.1.1.С. 

от- префикс у сложеницама, настао од пред

лога ов једначењем по звучности испред бе

звучних сугласника: оgйусшиши > ошйусши
ши. оgкачиши> оШкачиШи. оgчейuши> ошче

йиши; оgћушнуШи > оШћушнуШи. оgфијукаши 
> ошфијукаши, оgхраниши > оiйxраниши, ОВ
цуйкаши > оШцуЙкаШи. 

отад(а) = отада, прип. 14.6. 
од тада, прип. изр. (предлог + прилог) 
отакати, Отачём II.I.I.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
отаљавати, отаљавам, прип. сад. отаљава-

јући 14.5.1.1.(3). 
отаљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
/)танак, -нка, -нко, одр. отанки, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
отапати (се), отапам (се), 3. п. мн. отапа ју (се), 

прип. сад. отапајући (се) 14.5.1.1.(3). 
отац, оца м, вок. оче, инстр. оцем (не -ом) 

мн. оци, отаца и очеви, очёва 6.2.1.; 10.1.2.1.; 
1I.I.I.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

отаџбеник, -а М, вок. отаџбениче, мн. отаџ

беници, отаџбеника, отаџбеницима 3.4.2.; 
1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

отаџбенiiштво, -а с, мн. отаџбеништво, 

отаџбеништава 3.4.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
отаџбина, -ё Ж, геи. МИ. отаџбина 3.4.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

отаџбiiнскii, -а, -о, ген. ми. -их 3.4.2.; 4.2.а.; 
14.3. 
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отимарити 

отварати (се), Отварам (се), 3. п. мн. отварају 
(се), прип. сад. отварајући (се) и отварати (се), 

-ам (се), прип. сад. отварајући (се) 14.5.1.1.(3). 
отварач, -ача м, инстр. отварачем (не -ом), 

мн. отварачи, отварача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
отворен, -а, -о, одр. отворени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
отвореност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отворити, отворим 14.5.1.1.(4). 
отврдлост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отврднуо, -нула и -дла, -нуло и -дло, одр. 

отврд(ну)ли, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

отврднути, -нём 14.5.1.1.(1). 
отврдњавати, ОТВIщњавам, 3. п. мн. отврд

њавају, прип. сад. отврдњавајући 14.5.1.1.(3). 
отврдњнвати, отврдњујём, прип. сад. отврд-

њујући 14.5.1.1.(2). 
отеглити, -им 14.5.1.1.(4). 
отегнути,отёгнём 14.5.1.1.(1). 
отежавајуliii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
отежавати, отежавам, 3. п. мн. отежавају, 

прип. сад. отежавајући 14.5.1.1.(3). 
отежати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ОПЈзање, -а с, ген. мн. отезања 14.1.3. 
отезати (се), отёжём (се), прип. сад. отежући 

(се) ".I.I.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
отекао, -кла, -кло, одр. отекли, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
отеклина, -ё ж, ген. мн. отеклина 14.1.2.1.b. 
отелити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
отеловити се ек. уп. ијек. отјеловити се 

отеловљење ек. уп. ијек. отјеловљење 

отелотворење ек. уп. ијек. отјелотворење 

отелотворнвати (се) ек. уп. ијек. отјелотво-

рнвати (се) 

отелотворити (се) ек. уп. ијек. отјелотвори-

ти (се) 

отерати ек. уп. ијек. отјерати 

отесати,отешём 14.5.1.1.(2). 
ОТёТИ,отмёМ 14.5.1.1.(1). 
отетурати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
отеченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отимарити,отимарим 14.5.1.1.(4). 



отимати 

отимати, -ам 14.5.1.1.(3). 
отимiч, -ача м, вок. отимачу, иистр. отимачем 

(не -ом), ми. отимачи, отимача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
отимачина, -е ж, геи. ми. отимачина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

отимiчкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

отирати (се), -ре м (се) 14.5.1.1.(1). 
отирiч, -ача м, иистр. отирачем (не -ом), МИ. 

отирачи, отирача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
Отисак и отисак, -ска, ми. -сци, -сака, -сци

ма 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
отискивати (се), отискујем (се), прип. сад. 

отискујући (се) 14.5.1.1.(2). 
отиснути, -ем 14.5.1.1.(1). 
отiiliи и отиliи, -иђем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2) и 

-идем и одем 14.5.1.1.(1). 
отицати, отичем, прип. сад. отичући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
отјеловити се ијек. (ек. отеловити се), отШе

ловим се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
отјеловљење ијек. (ек. отеловљење), -а с, ген. 

ми. отU)еловљења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
отјелотворење ијек. (ек. отелотворење), -а с, 

геи. ми. отU)елотворења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
отјелотворивати (се) ијек. (ек. отелотво

ривати (се», отU)елотворујем (се), прип. сад. 

отU)елотворујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
отјелотворити (се) ијек. (ек. отелотво

рити (се», отU)елотворим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

отјерати ијек. (ек. отерати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

откад(й) = откада, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
од када, прип. изр. (предлог + прилог) 8.1.2.1.; 

14.6. 
отказ, -а м, МИ. откази, отказа и Отказ, -а М, 

МИ. откази, отказа 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
отказати, откiiжем 8.1.2.1.; ll.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
отказивати, отказујем, прип. сад. отказујући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отказни и Откiзнii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
откако, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
откалити се, откiiлим се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отюiпати не него откошiвати (в.) 

(в.) 

откоп 

откапчати (се) не него откопчliвати (се) 

откасати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откаскати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откати, Откам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) и откем 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
откачен, -а, -о, одр. откачени, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
откачивати (се), откачујем (се), прип. сад. 

откачујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
откачињати (се), -ем (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
откивати, откивам, 3. п. МИ. откивају, прип. 

сад. откивајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откидати, откидам, 3. п. мн. откидају, прип. 

сад. откИдајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откинути, -ем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
отклапати, отклапам, 3. п. МИ. отклапају, 

прип. сад. отклапајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отклегод = Отклё год, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
отклесати, отклешем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отклечати, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отклизати се, отклйжем се 8.1.2.1.; ll.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
отклизати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отклизнути се, -ем се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
Отклiiк, -а М, МИ. отклици, отклика, отклй-

цима 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
откликнути, отклйкнем и откликнути, 

-нем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
отклонити, отклонйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отклонљив и отклоњив, -а, -о, одр. отклон

љивй И отклоњивй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
отклонљивост и отклоњивост, -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

отклопити, отклопйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
откључliвати, откључiiвам, 3. п. МИ. от

кључавају, прип. сад. откључавајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

откључати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отков, -а М, МИ. откови, откова 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

отковати, откујем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
откоп, -а М, МИ. откопи, откопа 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 
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откопавати 

откопавати (не откапати), откопавiiм, 3. л. 
мн. откошiвају, прил. сад. откошiвајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

откопина, -ё ж, ген. мн. откопйнii 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

откопчавати (се) (не откапчати (се», от

копчавiiм (се), 3. л. мн. откопчавају (се), прил. сад. 
откопчавајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

откопчати (се), -јјм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откос, -а М, мн. откоси, откбсii 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

откОсити, откосйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
откотрљати, -јјм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откотурати, -јјм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откочити, откочйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
откравити, открiiвйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
откривати (се), открйвiiм (се), 3. л. мн. от-

кривају (се), прил. сад. откривајући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

откривач, -ача М, ВОК. откривiiчу, инстр. от

крива чем (не -ом), мн. откривачи, откривачii 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
открити, откријём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
откриliе, -а с, ген. мн. открићii 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
откровење, -а с, ген. мн. откровењјј 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
откуд(а), прнл. 8.1.2.1.; 14.6. 
откудгод = откуд год, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
откуњати, Откуњјјм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
откуп, -а М, мн. откупи, откупii 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

откупити, Откупйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
откупљенйк, -ика М, ВОК. откупљенйче, мн. 

откупљеници, откупљеникii, откупљеницима 

8.1.2.1.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
откупљивати, откупљујём, прил. сад. отку-

пљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
ОТКУПЉИВiiЧ, -ача м, ВОК. откупљивачу, ИН

стр. откупљивачем (не -ом), МН. откупљивачи, 

откупљивачii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
откупни, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
откупнина, -ё ж, геи. мн. откупнина 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

откуцавати, откуцавам, 3. л. мн. откуцавају, 
прил. сад. откуцавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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отпадни 

откуцај, -а М, дат. откуцају и откуцају, инстр. 

-а јем, мн. откуцаји, откуцаја 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
откуцати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отмица и отмица, -ё ж, ген. мн. отмйцii 

14.1.2.1.Ь. 

отмичар и Отмичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, мн. -чари, -чара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Отмичарев = отмичаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Отмичарка и отмичарка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Отмичаркин и отмичаркин, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
Ото фон Бihмарк, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Оток, -ока М 1.2.1.1.h.; 14.1.1.С. 
отока, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -ока 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Отоман, -а М, МИ. отомани, отомана 14.1.1.С. 

Отоман, -а М, МИ. Отомани, Отомана и Ото
ман, -ана М, МН. Отомани, Отомана (Османлија) 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Отоманскй и отоманскй, -а, -о, ген. МН. -йх 

(османскй,османлйјскй) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
отомБОљити се, отомбољйм се 14.5.1.1.(4). 
оториноларинголог, -а М, ВОК. -ложе, МИ. 

-лози, -лога, -лозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

оториноларингологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
оториноларинголошки, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
отопина, -ё ж, ген. МН. Отопйна 14.1.2.1.Ь. 

ОТОПИТИ,отопйм 14.5.1.1.(4). 
отопљавати, отопљавам, 3. Л. МИ. отопљава

ју, ПРИЛ. сад. отопљавајући 14.5.1.1.(3). 
отопљење, -а с, ген. МИ. отопљења 14.1.3. 
оточенто, -а м, ми. оточенти, оточента 

14.l.l.C. 
отпад, -а М, МН. отпади, отпада и отпад, -а М, 

МИ. отпади, отпада 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
отпадак (не одпадак), -тка М, МН. отпаци, от

падака, отпацима 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
отпадати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпадни, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 



отпадник 

отпадник, -а м, вок. отпадниче, мн. отпадни

ци, отпаднйка, отпадницима 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

отпадница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

отпадничкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

отпаковати, -кујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпаднути = отпасти (В.) 

отпасати, отпашём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпасивати, отшicујём, прил. сад. отшicују-

ћи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпасти = отпаднути, -днем 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
отпешачити ек. уп. ијек. отпјешачити 

отпилити, отпйлйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпис, -а м, МН. отписи, отпйса 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

отписати, отпйшём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отписивати, отписујём, ПРИЛ. сад. отпису ју

ћи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпити, отпијём, импер. Отпйј, отпйјмо, От

пйјте 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпјешачити ијек. (ек. отпешачити), отпU)е

шачйм 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отплакати, отплачём 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
отплата, -ё ж, ген. МН. отплата 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

отплатив = отплатљив, -а, -о, одр. отпшiт

(љ)ивй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
отплатљив = отплатив (В.) 

Отплатнй, -а, -6, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

отплаћивати, отпшiћујём, прил. сад. отпшi

ћујући 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпш~сати, отплёшём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отплести и отплести, отплетём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
отпливати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпловити, отпловйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпозЗди, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
отпоздрiiв, -а м, мн. отпоздрави, отпоздрава 

8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
отпоздравити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпоздрављати, отпоздрављам, ПРИЛ. сад. 

отпоздрављајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

отпремнина 

отпола, ПРИЛ. 8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
отпор, -а м, инсТр. -ом, мн. отпори, отп6ра 

14.1.1.Ь.с. 

отпоран, -рна, -рно, одр. отп6рнй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

отпорник, -а м, мн. отп6рници, отп6рнйка, 

отп6рницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
отпорност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отпочёти; отпочнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
отпочивати, отпочйвам, 3. Л. МН. отпочивају, 

прил. сад. отпочивајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпочинути, -нем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
отправљати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отправљач, -ача м, ВОК. отправљачу, инсТр. 

отправљачем (не -ом), мн. отправљачи, отпра

вљача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
отправник, -а м, ВОК. отправниче, мн. отправ

ници, Отправнйка, отправницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
отправнина, -ё ж, ген. МН. отправнина 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
отправнйчки, -а, -6, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
отправнйштво, -а с, мн. отправнйштва, от-

правнйштава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
отпратити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпраћати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпрвё, ПРИЛ. 8.1.2.1.; 12.1.; 14.6. 
отпредати, отпрёдам, 3. Л. МН. отпредају, 

ПРИЛ. сад. отпредајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпре ек. уп. ијек. отприје 

отпрезати, Отпрёжём, ПРИЛ. сад. отпрежући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
отпремати, отпрёмам, 3. л. мн. отпремају, 

прил. сад. отпремајући и отпремати, -ам, прил. 

сад. Отпремајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпремити, -йм и отпремити, отпрёмйм 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпрёмнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
отпрёмник, -а м, вок. отпрёмниче, МН. от

прёмници, отпрёмнйка, отпремници 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

отпремнина, -ё ж, ген. МН. отпремнина 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
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отпрёмница 

отпрёмница, -е ж, ген. мн. отпремница 
8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

отпрёмнйчкй, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

отпрёмнйштво, -а с, мн. отпремништво, от

премништава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
отпрести, отпредем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
отприје ијек. (ек. отпрё), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

8.1.2.1.; 14.6. 
отприликё, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
отпјЈКОСИТИ, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отщ)нути не него отщ)хнути (В.) 

отпрхнути (не отпрнути), отпрхнем 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

отпузати, отпужем 8.1.2.1.; ll.1.1.b.; 
14.5.1.1.(2). 

отпузити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпуст, -а м, мн. отпусти, отпуста 8.1.2.1.; 

14.1.1.с. 

отпустити, отпустим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпутовати, отпутујем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отпушити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отпуштати, отпуштам, 3. n. мн. отпушта-

јУ,приn. сад. отпуштајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
отпуштенйк, -и ка м, вок. отпуштениче, мн. 

отпуштеници, отпуштеника, отпуштеницима 

8.1.2.1.; l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
отпуштеница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
отпуштеницин не него отпуштеничин 

(В.) 

отпуштеничин (не отпуштеницин), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
отраг = отрага, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
отрапавити, -им и отрапавити, отрапiiвим 

14.5.1.1.(4). 
отрrнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
отребљавати, отребљавам, 3. n. мн. отре

бљавају, прил. сад. отребљавајући 14.5.1.1.(3). 
отребљйвати, отребљујем, прип. сад. отре

бљујући 14.5.1.1.(2). 
отрежњавати, отрежњавам, 3. n. мн. отре

жњавају, прип. сад. отрежњавајући 14.5.1.1.(3). 
отрежњење, -а с, ген. мн. отрежњења 

14.1.3. 
отрежњивати, отрежњујем, прип. сад. отре

жњујући 14.5.1.1.(2). 
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отуђиваоц 

отрезнити ек. уп. ијек. отријезнити 

Отресит,-а,-о,одр.ОтреситИ,-а,-5, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
отреситост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отрёсти и отрести, отресем 14.5.1.1.(1). 
отрзати (се), отржем (се), прип. сад. отржући 

(се) ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
отријезнити ијек. (ек. отрезнити), отрије

зним (ек. отрезним) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отров, -а м, мн. отрови, отр5ва 14.1.1.с. 

отрован, -вна, -вно, одр. отр5вни, -а, -5, ген. 
мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

отрованост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отровати, Отрујем 14.5.1.1.(2). 
отровни ца и отровница, -е ж, вок. -е, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

Отровност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ота'шети и отiшети ек. уп. ијек. отрпјети и 

отјшјети 

отрпјети и отјшјети ијек. (ек. отрпети и ОТР-

пети), отрпи м 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
отрулити, -им 14.5.1.1.(4). 
отрунути (не отрухнути), -ем 14.5.1.1.(1). 
отрухнути не него отрунути (В.) 

отрцан, -а, -о, одр. отрцани, -а, -5, ген. мн. -их 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

отрцаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отрцати, отрцам, 3. n. мн. отрцају 

14.5.1.1.(3). 
отрчати, -им 14.5.1.1.(4). 
отЬушнути, -ем 14.5.1.1.(1). 
отуд(а) = отуда = отуд(а), прип. 14.6. 
отуђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отуђење, -а с, ген. мн. отуђења 14.1.3. 
отуђив, -а, -о, одр. отуђиви, -а, -5, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
отуђйвалац (не отуђиваоц), -аоца м, вок. 

отуђиваоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. отуђи

ваоци, отуђивалаца, отуђиваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

отуђйваоц не него отуђйвалац (В.) 



отуђивати 

отуђивати, отуђујем, прил. сад. отуђујући 

14.5.1.1.(2). 
отуђивач, -ача М, ВОК. отуђивачу, инстр. оту

ђивачем (не -ом), МН. отуђивачи, отуђивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
отуђивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отуђити, <>Туђйм 14.5.1.1.(4). 
отупавити, -йм и отушiвити, отупавйм 

14.5.1.1.(4). 
отупети ек. уп. ијек. отупјети 

отупити, отупйм, (ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

отупјети ијек. (ек. отупети), -пйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

отупљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
отупљивати, отупљујем, прил. сад. отупљу

јући 14.5.1.1.(2). 
отурпијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
отходити, отходйм, прил. сад. отходећи 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отхрамати, <>Тхрамам 14.5.1.1.(3) и отхра

мљем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отхранити, отхранйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отхрањеник, -ика М, ВОК. отхрањенйче, МН. 

отхрањеНИЦИ,отхрањеника,отхрањеницима 

8.1.2.1.; 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
отхрањивати, отхрањујем, прил. сад. отхра-

њујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
отхiжати, отхрчем 8.1.2.1.; 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
отхујати, -јим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отцвркУтати, ОТЦВI>Кућем 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
отцепити ек. уп. ијек. отцијепити 

отцепљивати ек. уп. ијек. отцјепљивати 

отцијепити ијек. (ек. отцепити), отцијепйм 

(ек. отцёПЙМ) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отцјепљивати ијек. (ек. отцепљивати), 

отцU)епљујём, прил. сад. отцU)епљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

отцурити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отчепити, отчепйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
отчепљивати, отчепљујём, прил. сад. отче-

пљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

охладњелост 

оliопавити, оћопавим и оliопавити, -им 

14.5.1.1.(4). 
оliоравити, оћОравим и оliоравити, -им 

14.5.1.1.(4). 
оli6рити, оћбрйм и оliорити, -йм 14.5.1.1.(4). 
оliосавити, оћОсiiвйм и оliосавити, -им 

14.5.1.1.(4). 
оliутати, -йм 14.5.1.1.(4). 
оliуткивати, оћуткујём, прил. сад. оћутку

јући 14.5.1.1.(2). 
ОУН, -а, скр. за Организација уједињених 

нација 13.3.2.а.; 13.5.2.Ь. 

офанзивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Офелија (енгл. Ophelia), -е Ж, дат. -ији, 

ВОК. -ија, инстр. -ијом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.; 
15.1.1.Ь. 

официјал, -ала М, ВОК. официјiiле, МН. офи

цијали, официјала 5.1.5.; 14.1.1.с. 
официјант, -нта М, МН. официјанти, офици

јаната 5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
Официјёлаи, -лна, -лно, одр. официјелни, -а, 

-о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
официјелиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
официр, -ира М, ВОК. офицйру, инстр. офици

ром, мн. официри, официра 14.1.1.а. 

официрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -КЙ 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
официрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
оформити, -им и оф6рмити, оформйм 

14.5.1.1.(4). 
оформљавати (се), оформљiiвам (се), 3. л. 

мн. оформљавају (се), прил. сад. оформљавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
оформљивати (се), оформљујём (се), прил. 

сад. оформљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
офсајд (енгл. offside, не опсајд), -а М, мн. оф

сајди, офсајда и Офсајд, -а М, мн. офсајди, оф

сајда 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

офуцати се, офуцам се 14.5.1.1.(3). 
охладити,охлiiдйм 14.5.1.1.(4). 
охладнелост ек. уп. ијек. охладњелост 

охладнети ек. уп. ијек. охладњети 

охладњелост ијек. (ек. охладнелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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охладњети 

охладњети ијек. (ек. охладнети), -днйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
охладњивати, охшiдњујём, прил. сад. охшiд

њујући 14.5.1.1.(2). 
охлађење, -а с, геи. ми. охлађења 14.1.3. 
охол и охол, -а, -о, одр. охолй и охолй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
охолити се и охолити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
охолост и охолост, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
охрабрење, -а с, геи. ми. охрабрења 14.1.3. 
охрабривати, охрабрујём, прил. сад. охра-

брујући 14.5.1.1.(2). 
охрабрити,охрабрйм 14.5.1.1.(4). 
охрабрујуliй, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Охр ид, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
охридскй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Охридска легёнда, Охридскё легёндё ж 

1.2.1.1ј.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
Охридско јi!зеро, Охридског(а) јёзера с 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
Охриђанин, -а м, ми. Охриђани, Охриђана 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.С. 
Охриђанка, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1l.3.2.i., 14.1.2.1.Ь. 
оцаринити, -йм 14.5.1.1.(4). 
оцат, оцта м 6.2.1.; 14.1.1. 
Океанија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Оцеви = Очеви, -ёва м ми. = Оци, 6ца м 

1.2.1.1.t.; 3.1.2.; 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; 14.1.1. 
оцедити ек. уп. ијек. оциједити 

оцена ек. уп. ијек. оцјена 

оценити ек. уп. ијек. оцијенити 

оцењивати ек. уп. ијек. оцјењивати 

оцењивач ек. уп. ијек. оцјењивач 

оцењивачкй ек. уп. ијек. оцјењивачкй 

оцепити ек. уп. ијек. оцијепити 

оцеубиство, -а с, мн. оцеубиства, оцеубиста-

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
оцеубица, -ё м и ж, ВОК. -е, ми. оцеубице, оце

убица 14.1.1.а. (14.1.2.1.а.Ь.). 

Оци = Оцеви (В.) 
оциједити ијек. (ек. оцедити), оциједйм (ек. 

оцёдйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
оцијенити ијек. (ек. оценити), оцијенйм (ек. 

оцёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
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очајницин 

оцијепити ијек. (ек. оцепити), оцијепйм (ек. 

оцёПЙМ) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
оцјена ијек. (ек. оцена), -ё ж, ген. ми. оцШёна 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
оцјењивати ијек. (ек. оцењивати), оцШе

њујём, ПРИЛ. сад. оцU)ењујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

оцјењивач ијек. (ек. оцењивач), -ача м, ВОК. 

ёщU)ењивачу, иистр. оцU)ењивачем (не -ом), ми. 

оц(ј)ењивачи, оцU)ењивача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

оцјењивачкй ијек. (ек. оцењивачкй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оцрвенети ек. уп. ијек. оцрвењети 

оцрвенити, оцрвенйм, ек. И ијек. 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

оцрвењети ијек. (ек. оцрвенети), -нйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

оцрнети ек. уп. ијек. оцрњети 

оцрнити, оцрнйм, (ек. И ијек.)2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

оцрњети ијек. (ек. оцрнети), -нйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

оцрњивати, оцрњујём, ПРИЛ. сад. оцрњују

ћи 14.5.1.1.(2). 
оцрњивач, -ача м, ВОК. оцрњивачу, иистр. 

оцрњивачем (не -ом), ми. оцрњивачи, оцрњи

вача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
оцртавати, оцртавам, 3. Л. ми. оцртавају, 

ПРИЛ. сад. оцртавајући 14.5.1.1.(3). 
оцртати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очадити = очађити (В.) 

очађити = очадити, -йм 14.5.1.1.(4). 
очађавити, очађавйм и очађавити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
очај, -а м, дат. очају и очају, иистр. -ајем, ми. 

очаји, очаја 14.1.1.Ь.с. 

очајавати, очајавам, 3. Л. ми. очајавају, ПРИЛ. 
сад. очајавајући 14.5.1.1.(3). 

очајан, -јна, -јно, одр. очајнй, -а, -о, ген. ми. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
очајање, -а с, геи. ми. очајања 14.1.3. 
очiiјник и ОЧiiјник, -а м, ВОК. -ииче, мн. -ници, 

-нйка, -ницима ll.l.l.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.I.а.С. 
очајница и очајница, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. 

-йца 14.1.2.1.а.Ь. 

очајницин не него очајничин (В.) 



очiјннчнн 

очiiјннчнн (не очiiјннцнн), -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
очајнйчкй и очајнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
очајно, прип. 14.6. 
очаравати, очаравам, 3. n. мн. очаравају, 

прип. сад. очаравајући 14.5.1.1.(3). 
очараност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
очарати,очарам 14.5.1.1.(3). 
очас, прип. 14.6. 
очврснути, -ем 14.5.1.1.(1). 
очврснуliе, -а с, ген. мн. очврснућii 14.1.3. 
ОЧВРСТИТИ,очврстйм 14.5.1.1.(4). 
очвршliавати, очвршћавам, 3. n. мн. очвр-

шћавају, прип. сад. очвршћавајући 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
очвршliење, -а с, ген. мн. очвршћења 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.3.Ь. 
очвршliивати, очвршћујем, прип. сад. очвр

шћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
Очеви = Оцеви (В.) 
очевiЩан и очевидан, -дна, -дно, одр. оче

видни и очевидни, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

очевидац, -вица М, ВОК. очевиче, инстр. -ицем 

(не -ом), мн. очевици, очевйдаца 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

очевина, -е Ж, ген. мн. очевйна 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

очекивати, очекујем, прип. сад. очекујући 

14.5.1.1.(2). 
очеличити, -йм 14.5.1.1.(4). 
оче мерити, очемерим 14.5.1.1.(4). 
Оченiiш, -аша м, инстр. Оченашем (не 

-ом), (молитва која почиње речима: Оче наш) 

1.2.1.1ј.; 14.1.1.Ь. 

очепити, очепим н очепити, очепим 

14.5.1.1.(4). 
очепљавати, очепљавам, 3. n. мн. очепљава

ју, прип. сад. очепљавајући 14.5.1.1.(3). 
очепљивати, очепљујем, прип. сад. очепљу-

јући 14.5.1.1.(2). 
очерупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очеткати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очешати,очешем 14.5.1.1.(1). 

Оџак 

очешљати, очешљам и очешљам 

14.5.1.1.(3). 
очи в. око 

очиглед, -а м, мн. очигледн, очигледii 

14.1.1.с. 

очигледан и очигледан, -дна, -дно, одр. очи

гледни и очигледнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

очигледност и очигледност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
очијукати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очйнскй и очйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
очйнство, -а с, мн. очйнство, очинстiiвii 

3.1.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
очистити, -йм 14.5.1.1.(4). 
очит, -а, -о, одр. очнтй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
очитавати, очитавам, 3. n. мн. очитавају, 

прип. сад. очитавајући 14.5.1.1.(3). 
очица, -е ж, ген. мн. очйца 14.1.2.1.Ь. 

очишliавати, очишћавам, 3. n. мн. очишМ

вају, прип. сад. очишћliвајући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

очишliење, -а с, ген. мн. очишћења 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.3.Ь. 
очишliивати, очишћујем, прип. сад. очишћу

јући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
очнй и очнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
очњак, -а, мн. очњаци, очњака, очњацима и 

очњак, -ака М, мн. очњаци, очњакii, очњацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
очњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
очовечити се ек. уп. ијек. очовјечити се 

очовјечити се ијек. (ек. очовечити се), -им 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
очуван, -а, -о, одр. очувани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
очувати (се), очувам (се) 14.5.1.1.(3). 
очупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
очух, -а м, мн. очуси, очуха, очусима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
оџак, -а м, мн. оџаци, оџака, оџацима и оџјк, 

-ака М, мн. оџаци, оџака, оџацнма 11.2.1.(2); 
14.1.1.с 

Оџак, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
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Qџаклија 

Qџаклија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -иј а 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
Оџаци, бџака М МН., дат. Оџацима 1.2.1.1.ћ.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
оџачiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

оџачари, оџачара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
оџачiрев = оџачiров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
оџаЧiрскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
оџачкй, -а, -о, ген. МН. -их (према Оџак и 

Оџаци) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
ошамарити, -им и ошамарити, ошамарим 

14.5.1.1.(4). 
ошамутити,ошамутим 14.5.1.1.(4). 
ошамуliеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ошепавити, ошепавим и ошепавити, -им 

14.5.1.1.(4). 
ошинути, -нём 14.5.1.1.(1). 
ошишати,ошишам 14.5.1.1.(3). 
оштiмпати не него одштiмпати (В.) 

оштар и оштар, -тра, -тро, одр. оштри И ош-

три, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оштенити (се), оштеним (се) 14.5.1.1.(4). 
оштетити, -им 14.5.1.1.(4). 
оштеliеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
оштеliење, -а с, ген. МН. оштећења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
оштеliивати, оштећујём, прип. сад. оштећу

јући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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оштроумност 

оштрiч, -ача М, ВОК. оштрачу, инстр. оштра

чем (не -ом), МН. оштрачи, оштрача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

оштрига не него острига (В.) 

оштрilНа, -ё ж, ген. МН. оштрина 14.1.2.1.Ь. 

оштрити, -им 14.5.1.1.(4). 
оштрица, -ё ж, ген. МН. оштрица 14.1.2.1.Ь. 

оштро, прип. 14.6. 
оштровидан, -дна, -дно, одр. оштровидни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оштровидиост = оштровидост, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
оштровидост = оштровидност (В.) 

оштроконђа, -ё ж, ген. МН. оштроконђа 

(и р. оштроконџа, -ё ж, ген. МН. оштроконџа) 

14.1.2.1.Ь. 

оштролистан, -сна, -сно, одр. оштролисни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
оштроок, -а, -о, одр. оштрооки, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
оштроуглй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
оштроуман и оштроуман, -м на, -мно, одр. 

оштроумни И оштроумни, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
оштроумље и оштроумље, -а с, ген. МН. 

-умља 14.1.3. 
оштроумност и оштроумност И оштро

умност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



п-деветнаесто слово азбуке; означава дво

уснени, безвучни, праскави сугласник (оклу

зив); испред звучних сугласника, мења се у свој 

звучни парњак б: шойџија > шобџија, ћеваuџија 
> ћевабџија (В. Преглед правила т. 8.1.2.1.); јо
ту је се с уметнутим (епентетским) л: каЙЉем. 

скуuљи, и сл.; у сложеницама не утиче на јед

начење по месту творбе: јеgанйуiii, сшранйу

шица (т. 8.2.2.3.). 
пiбирак, -йрка М, мн. пабйрци, пабирака, па

бйрцима, (об. у мн.) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пiбiiрчити, -йм, прил. сад. пабйрчёћи 

14.5.1.1.(4). 
Пава, -ё = Паво, -ё М, дат. Пави, ак. Паву, ВОК. 

Паво, инстр. Павом и Паво, -а М, дат. Паву, ак. 

Пава, ВОК. Паво, инстр. Павом 14.1.1.g. 
Павао, Павла М, ВОК. Павао 1.2.1.1.а.; 7.1.1.; 

14.1.1. 
павИљон, -6на М, мн. павиљ6ни, павиљ6на 

14.1.1.С. 

павИљонскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
павиљончиh, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. 

ми. -йћii 3.1.3.; 14.1.1.С. 
Павин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Пава, -ё и 

Паво, -ё М) 4.2.а.; 14.3. 
Павиliевиli и Павиliевиli, -а М, ВОК. -у, инстр. 

-ем (не -ом), (презиме према Павић) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
Павица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Павичевиli и Павичевиli, -а М, ВОК. -у, инстр. 

-ем (не -ом), (презиме према старијем имену 

Павич) 1.2.1.1.а.; 3.1.1.; 3.2.3; 14.1.1. 

п 

Павичин, -а, -о, (према Павица) 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

павлака, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. павлака 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Шiвле, Павла М, ВОК. Павле 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Павов, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Паво, -а 

М) 4.2.а.; 14.3. 
павта не него пафта (В.) 

паганство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
паган = паганин (В.) 
паганИзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
паганин, -а М, ВОК. пiirанине, МН. шlгани, па

гана = паган, -ана М, ВОК. пагане, МН. пагани, 

пагана 14.1.1. 
паганка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пагинирати, пагинйрам, 3. Л. МН. пагинира

ју, ПРИЛ. сад. пагинирајући 14.5.1.1.(3). 
пагода и пагода, -ё ж, ген. МН. пагодё и па

г6да 14.1.2.1.Ь. 

пад, -а М, лок. паду, МН. падови, падова и па-

дови, падова 14.1.1.С. 

п!Щавине, падавйна ж МН. 14.1.2.1. 
пцавица, -ё ж, инстр. -ом 14.1.2.1. 
п!Щавичав, -а, -о, одр. падавичавй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
п!Щавичар, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

МН. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
п!Щавичарев и п!Щавичаров, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
п!Щавичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
пцавичаркии, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
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п&дати 

п&дати, -ам, прил. сад. падајући 14.5.1.1.(3). 
падеж, -а М, инстр. -ом, ген. мн. шiдёжа 9.1.1.; 

14.1.1.С. 

п8дежнii = падешки, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1; 14.3. 
падешкй = падежни (в.) 
падишах, -а М, мн. п8дишаси, п8дишаха, шi-

дишасима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
п&днути = пасти (в.) 

п&добран, -а М, ген. МН. падобрана 14.1.1.С. 

падобрaiнац, -нца, М, вок. падобранче, инстр. 

падобранцем (не -ом), мн. падобранци, падОбра

наца, падобранцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
падобранка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
Падова, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
паж, пажа М, инстр. -ем (не -ом), мн. паже

ви, пажёва, (фр. племић у служби на двору) 

14.1.1.С. 

шiжеВСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пажљив, -а, -о, одр. шiжљивй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
пажљиво, прил. 14.6. 
пажљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пажња и пажња, -ё ж, ген. мн. пажња и 011-

жњй 8.2.2.1.; 14.1.2.1. 
пазар, -ара М, пазаром, мн. пазари, пазара 

14.1.1. 
Пазарац, -рца М, инстр. Пазарцем (не -ом), 

мн. Пазарци, Пазараца, Пазарцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

пазlipити, пазарйм, прил. сад. пазарёћи 

14.5.1.1.(4). 
Пазарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пазикуliа, -ё М, ген. мн. шiзикућа 14.1.2.1.а. 

пазилац и пазилац (не пазиоц и пазиоц), 

-иоца М, вок. пазиоче, инстр. пазиоцем (не -ом), 

мн. -иоци, -илаца, -иоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
пазиоц и пазиоц не него пазилац и пази

лац (в.) 

пазитељ, -а М, вок. -у, инстр. -ем, ген. мн. -ёља 

14.1.1. 
пазитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
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пакоснiiк 

пазити, -йм, прил. сад. пазёћи 14.5.1.1.(4). 
пазуво не него пазухо (в. пазух) 

пазух, -а М, ген. мн. пазуха 4.1.; 14.1.1. = па

зухо (не пазуво), -а с, мн. пазуха, пазуха 4.1.; 
14.1.3. 

пазухо = пазух (в.) 
пазушни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Паја, -ё = Пајо, -ё М, дат. Паји, ак. Пају, вок. 

Пајо, инстр. Пајом и Пајо, -а М, дат. Пају, ак. Па

ја, вок. Пајо, инстр. Пајом 14.1.1.g. 
Паја Патак, Љlје Патка М, дат. Паји Патку 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
пајалица и пајалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
пајати, -ам и пајати, пајам, прил. сад. пајући 

и пајући 14.5.1.1.(3). 
шiјац, -аца М, вок. пајаче, инстр. пајацем (не 

-ом), мн. пајаци, пајаца l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
Пајин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Паја, -ё и 

Пајо, -ё М) 4.2.а.; 14.3. 
Пајица, -ё М, ВОК. -е, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Пајичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пајица) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Пајов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пајо, -а М) 

4.2.а.; 14.3. 
пајсер, -а М, инстр. -ом, мн. пајсери, пајсё-

ра 14.1.1. 
пак, везн. 

пак, -а М, мн. пакови, пакова 14.l.1.С. 

пакао, пакла М 7.1.1.; 14.1.1. 
пакет, -ета М, мн. пакети, пакета 14.l.1.С. 

пакетиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 

3.2.3.; 14.1.1.С. 
пакла = пакло (в.) 
паклен, -а, -о, одр. пакленй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пакленик, -а М, ВОК. пакленйче, мн. пакле

ници, паклени ка, пакленицима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
пакленски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
паковати (се), -ујём (се), прил. сад. пакујући 

(се) 14.5.1.1.(2) 
пакосан не него пакостан (в.) 

пакосник, -а М, вок. пiiкосниче, мн. пiiко

снйци, пакоснйка, пакосницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 



пакосница 

пакосница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

пакосничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

пакост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пакостан (не пакосан), пакосна, пакосно, 

одр. пакосни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
10.2.; 14.3. 

пакостити (се) и пакОСти ти (се), -им 

(се), прил. сад. пакостёћи (се) и пакОстёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
пакошliёње и пакошliёње, -а с, ген. мн. -ёња 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
пакпапйр, -ира м, инстр. -ом, мн. пакпапири, 

пакпапира 14.1.1. 
пакт, -а м, мн. пактови, пактова 14.1.1.с. 

пактit:рати, шiктирам, 3. л. мн. пактирају, 
прил. сад. пактирајући 14.5.1.1.(3). 

пактрёгер, -а м, инстр. -ом, мн. -и, -ёра 

14.1.1. 
пliламар, -а м, инстр. -ом, мн. пiiламари, па

ламара и паламар, -ара м, инстр. -ом, мн. па

ламари, паламара, (тур. дебело бродско уже; 

клин) 14.1.1. 
паланачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
паланка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

пал8нчанин, -а м, мн. -ани, -ана 3.1.2.; 
14.1.1. 

пал8нчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.; 
пал8нчiнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
палата и палата, -ё ж, ген. мн. палата и па

лата 14.1.2.1.Ь. 

пliлац, -лца м, мн. пiiлци, палаца (прст) и па

лац, паока М, мн. паоци, палаца, (жбица на точ

ку) 7.0.; 14.1.1. 
палвцати, -ам, прил. сад. пашiцајући 

14.5.1.1.(3). 
палвцнути, -нём 14.5.1.1.(1) 
палачit:нка, -ё ж, мн. палачинке, палачинки 

и р. пашiчинака 11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
палачинкарница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

палёнта, -ё ж 14.1.2.1. 

палёње не него паљёње (в.) 

палеозоик, -а м 14.1.1. 

Шiлиli 

палеозојскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

палеозоологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
палеолит, -ита м = палеолИтик, -а м 

14.1.1. 
палеолИтик = палеолит (в.) 
палемитскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
палеонтологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
палеонтолошки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пliлеоцёН, -а м и палеоцён, -ена м 14.1.1. 
Палестit:на, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Палестit:нац, -нца М, инстр. Палестинцем (не 

-ом), мн. Палестинци, Палестинаца, Палестин

цима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Палестинка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
палестйнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пliлетак ек. уп. ијек. пiљетак 

пliлетковати ек. уп. ијек. пiљетковати 

пliлй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
пliлијатйв, -а м, МН. пiiлијативи пiiлијатива 

и П8лијвтйв, -ива м, МН. палијативи, палијати

ва 5.1.5.; 14.1.1.С. 
пliлијатiiван, -вна, вно, ОДр. палијативни, -а, 

-о, ген. МН. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
паликуliа, -ё ж, ген. МН. паликућа 

14.1.2.1.а.Ь. 

ПалИЛУЛ8, -ё ж, (београдска општина) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
палимпсест, -а М, ген. МН. палимпсёста, грч. 

14.1.1.С. 

П8ЛИНДРОМ, -6ма м, МН. палиндр6ми, палин

др6ма 14.1.1.с. 

палинодија и П8линодија, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
палир, -ира м, инстр. палиром, МН. палири, 

палира 14.1.1. 
палити (се), пали м (се), ПРИЛ. сад. палёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
Пliлиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), (градско на

сеље у општини Суботица) 1.2.1.1.Ь.(2); 14.1.1. 
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Шiлиliко језеро 

Шiлиliко језеро, Шiлићког(а) јёзера с 

1.2.1.1.Ь.3); 14.1.3.; 14.3. 
пJiлица, -е ж, иистр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

пiличица, -е ж, инстр. -ом, геи. ми. -ица 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

пiличњак, -а м, ми. пiiличњаци, паличњiiка, 

паличњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
палма, -е ж, ген. мн. палми 14.1.2.1.Ь. 

палто, -оа м, мн. палтои, палтба (фр. огр-

тач) 14.1.1.с. 

палуба, -е ж, ми. палубе, палуба 14.1.2.1.Ь. 

палубнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Палчиli, -а м, ВОК. Шiлчићу, Љiлчићем (не 

-ом) 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 14.1.1. 
палчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. шiлчићи, 

палчићii и палчйli, -ића м, иистр. -ем (не -ом), 

ми. палчићи, палчићii 3.1.3.; 14.1.1. 
Палчица, -е ж, ВОК. Палчице, инстр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 3.1.2.; 14.1.2.1. 
паљба, -е ж, ген. ми. шiљби и шiљба 

14.1.2.1.Ь. 

паљевина, -е ж, геи. ми. шiљевина 14.1.2.1.Ь. 

паљеница, -е ж, инстр. -ом, геи. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

паљење (не палење), -а с, ген. мн. шiљења 

14.1.3. 
пањетак ијек. (ек. пJiлетак), -тка м, ми. па

љеци, паљетака, паљецима (ек. палеци, пале

така, палецима), (пабирак) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

пiљетковати ијек. (ек. пJiлетковати), -у јем, 

прип. сад. паљеткујући (ек. пiiлеткујући), (пабир

чити) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
Паљокастра (алб. Palokastra), -е ж 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Паљуrи (итал. Pagliughi), -ија м 1.2.1.I.а.; 

5.1.5.; 14.1.1. 
памет, памети ж, лок. памети и памети, инстр. 

памети и памећу, ми. памети, памети и памети, 

памети ма и паметима 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
паметар, -ара м, вок. паметаре и паметару, 

инстр. паметаром и паметарем, мн. паметари, 

паметара 14.1.1. 
паметница и паметни ца, -е ж, ВОК. -е, иистр. 

-ом, геи. ми. -ица 14.1.2.1.Ь. 
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паметњак, -ака, вок. паметњаче, ми. памет

њаци, паметњака, паметњацима ll.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

паметњаковиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не 

-ом), геи. ми. -ићii 3.2.3.; 14.l.l.с. 
паметовати, -у јем, прил. сад. паметујући 

14.5.1.1.(2) 
пампа (не пампас), -е ж, ген. мн. пампа и 

пампи 14.l.2.1.Ь. 

пампас не него пампа (В.) 

памти век ек. уп. ијек. памти вијек 

памтивијек ијек. (ек. памтивек), -а м, (само 

у прил. изр.) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
памтити, -им, прил. сад. памтећи 

14.5.1.1.(4). 
памliење, -а с, ген. мн. памћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
памуклй, прид. индкл. 

памуклија, -е ж, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј ом, ми. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
памуклијаш = памучар (В.) 
памучан, -ч на, -чно, одр. шiмучни, -а, -о, геи. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
памучар, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. = памуклијаш, -аша м, ВОК. 

памуклијашу, иистр. памуклијашем (не -ом), ми. 

памуклијаши, памуклијаша 14.1.1. 
памучарка, -е ж, дат. -ци И -ки, геи. ми. -ки, 

(пчела; бресква) 11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1. 
памучаст, -а, -о, одр. шiмучасти, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
памфлет, -а м, ми. шiмфлети, памфлета 

14.1.1. 
памфлетист(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

памфлетистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

памфлетскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Пан, -а м, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
панагија, -е ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-ијii 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пJiнађур, -а м, иистр. -ом, ми. -и, -ура и уоб. 

панађур, -ура м, мн. панађури, панађура, (грч. 

покр. сајам) 3.3.2.а.; 14.1.1.с. 

ПJiнама и Панама, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Шiнамски (Панамски) канал, Панамског(а) 

(ПIiHiiMcKor(a» канала м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.; 14.3. 



панамскй 

панамскй и панамскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
панараБИзам, -зма м 14.1.1. 
Панатинаикос (не Панатенаикос), -а м, 

(име клуба) 1.2.1.1.; 14.1.1. 
пангерманИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
пандан, -ана м, мн. пандани, пандана 

14.1.1.с. 

пандемија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пандемйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пандур, -ура м, ВОК. пандуре и пандуру, нн

стр. пандуром и пандурем, мн. пандури, пан

дуРа 14.1.1. 
пандурка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пандурскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
паневропеизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
панегирик, -а м, мн. панегирици, панегири-

ка, панегирицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
панегиричан, -чна, -чно, одр. панегирични, 

-а, -о, ген. мн. -их = панегирнчкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
панегиричар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
панегиричкй = панегиричан (в.) 
панел-плоча, шiнел-плоче Ж, мн. шiнел-пло

че, шiнел-плоча 12.2.; 14.1.2.1.Ь. 
паника, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
панарати, шiнирам, 3. n. мн. панирају, прип. 

сад. панирајући 14.5.1.1.(3). 
паиисламИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
паничан, -чна, -чно, одр. шiнични, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
паничар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
паничарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
паничити, -им, прип. сад. шiничећи 

14.5.1.1.(4). 
паничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
панично, прип. 14.6. 
панкер, -а м, вок. -у, инстр. -ом, мн. шiнкери, 

панкера 9.1.1.; 14.1.1. 

пантљика 

панкреас, -а м, ген. мн. шiнкреаса 5.2.4.; 
14.1.1.с. 

панкреаснй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.4.; 4.2.а.; 
14.3. 

пано, -оа м, инстр. паноом, мн. панои, паноа 

14.1.1.С. 

Пан6нац, -н ца, инстр. Панонцем (не -ом), 

мн. Панонци, Панонiiца, Панонцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Панонија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Панонка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
панонскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
панорама, -е ж, ген. мн. панорама 14.1.2.1.Ь. 

панорамскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пансион, -она м, мн. пансиони, пансиона 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
пансионат, -ата м, мн. пансионати, пан сио

ната 5.2.3.; 14.1.1.С. 
пансионскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
панславен = пан словен (в.) 

панславИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
панславист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

панславистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пансловен, -ена м, ВОК. пансловену, мн. пан

словени, пансловена 14.1.1.С. 

пантагруеличкй = пантагруелскй (в.) 
пантагруелскй = пантагруелнчкй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пантеизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
пантеист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

пантеистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пантеисткиња, -е Ж, ген. мн. пантеисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пантеон, -она м, мн. пантеон и, пантеона, 

(храм посвећен боговима; зграда у којој су са

храњени слави људи) 14.1.1.С. 

Пантеон, -она м, (име храма) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1.с. 

пантљика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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пантљичара 

пантљичара, -е Ж, ген. МН. пантљичара 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

шiнтљичица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пантокрiтор, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ора 14.1.1. 
пантомима, -е Ж 14.1.2.1. 
пантомимичiр, -а М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
панцйр, -ира М, инстр. панциром, мн. пан ци

ри, панцира 14.1.1.с. 

панцйрнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Панчевац, -вца, инстр. Панчевцем (не 

-ом), мн. Панчевци, Панчеваца, Панчевцима 

1.2.1.1.d.; 6~2.1.; 14.1.1.а. 
панчевачкй и панчевачкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Панчевачкй рит, Панчевачког(а) рита М 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.; 14.3. 
Панчёвка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Панчево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Панчо (шп. Pancho), -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
пањ, шiња М, инстр. шiњем, мн. шiњеви, шi-

њева 9.1.1.; 14.1.1.с. 
пањйк, -ика М, мн. пањици, пањика, пањи

цима, (земљиште с много пањева) 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

пањиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. шiњићи, 

пањићii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
пiњкати (се), -ам (се), прип. сад. пањкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
пањче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
папа, -е М; мн. папе, папа 14.1.2.1.Ь. 

папаГiј, -а ја М, ВОК. папагају, инстр. папагајем 

(не -ом), мн. папагаји, папагаја 14.1.1. 
пашlгiјке, -и Ж мн. 14.1.2.1. 
папаГiјСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
папазјанија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
п8пак,папкам,мн. папци, папака, папцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
папарацо, -а М, мн. папараци, папараца 

14.1.1. 
Папенов. лонац, Папеновог(а) л6нца М 

1.2.2.2.; 14.1.1.; 14.3. 
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шlпричица 

паперјаст, -а, -о, одр. паперјасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
папёрје, -а с зб. 14.1.3. 
папилота = папилотна (В.) 
папилотна, -е Ж, ген. мн. папил6тни = папи

лота, -е Ж, ген. мн. папил6та (свитак за коврчање 

косе) 14.1.2.1.Ь. 

папйр, -ира м, инстр. папиром, мн. папири, 

папира 14.1.1. 
папирнат = папйрнй (В.) 
папирнатiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
папiiрнii, -а, -о, ген. мн. -их = папирнат, 

-а, -о, одр. папирнати, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
папйрница, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

папйрничiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
папирничiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
папирологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
папирчина, -е Ж, ген. мн. папирчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

папист(а), -е М, мн. паписти, паписта, шiпи

стима 14.1.1.е. 

пiпрiт, -и Ж (р. М), инстр. пiiпрати и папраћу, 

ген. мн. папрати 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
папратка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

папратњача, -е Ж, ген. мн. папратњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

пiпрен, -а, -о, одр. папрени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
папрењiк, -ака М, мн. папрењаци, папрења

ка, папрењацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пiпрењача, -е ж, ген. мн. папрењача 3.1.3.; 

14.l.2.l.b. 
паприка, -е Ж, дат. -ци, мн. паприке, паприка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пiпрИКiШ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. па

прикаши, паприкiiша и паприкiш, -аша М, ин

стр. паприкашем (не -ом), мн. паприкаши, па

прикаша 14.1.1. 
папричица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 



папски 

папски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
папство и папство, -а с, мн. -ства, -става 

6.2.2.; !О.3.; 14.1.3. 
ш\пуча, -ё ж, мн. шiпуче, папуча 3.1.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

папучiр, -а м, ПОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.1.; 14.1.1. 
папучiрев и папучаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
папучарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
папучаркии, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
папучарство, -а с !О.3.; 14.1.3. 
ш\пучиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-иМ 3.2.3.; 14.1.1.с. 
папучица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

папуuија, -ё м, дат. -иј и, ВОК. -иј о, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
папуuијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
папуuијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
папуuиница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.а. 

Пар, -а м = Парос, -а м, (грчко острво) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пара и пара, -ё ж, мн. паре, пара, (стоти део 

динара) 14.1.2.1. 
пара, -ё ж, (испарење) 14.1.2.1. 
парабола, -ё ж, ген. мн. парабола 14.1.2.1.Ь. 

параБОличан, -ч на, -чно, одр. параболични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
параболоид, -ида м, мн. параболоИди, пара

болоИдii 14.1.1.с. 

параван, -ана м, мн. паравани, паравана 

14.1.1.с. 

параграф и параграф, -а м, ген. мн. -афа 

14.1.1.с. 

параграфисати, -ишём, прил. сад. парагра

фишући 14.5.1.1.(2) (и параграфйрати, пара
графирам, 3. л. мн. параграфирају, прил. сад. па
раграфирајући 14.5.1.1.(3». 

параграфски и параграфски, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
парадигма и парадигма, -ё ж 12.1.; 

14.1.2.1. 

паралirrик 

парадигматичан, -чна, -чно, одр: парадиг

матични, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = парадигматски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
парадигматски = парадигматичан (В.) 

парадирати, парадирам, 3. л. мн. парадирају, 
прил. сад. парадирајући 14.5.1.1.(3). 

парадокс, -а м, ген. мн. парадокса 14.1.1.с. 

парадоксалан, -лна, -лно, одр. парадоксал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
паразит, -ита м, мн. паразити, паразита и па

разит, -а м, мн. паразити, паразита 14.1.1. 
паразитilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
паразитЙрати,паразитирам,3.л.мн.пара

зитирају, прил. сад. паразитирајући 14.5.1.1.(3). 
паразитологија, -ё ж дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
паразитолошки (не паразитолошки), -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
паразитски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2:а.; 14.3. 
паракувар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр.-ом И -ем, 

мн. -и, -ара, (помоћник кувара, об. у манасти

ру) 4.1.; 14.1.1. 
паракуварица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 4.1.; 14.1.2.1.а. 
паралажа и паралажа = полажа, -ё ж и м, 

ген. мн. -ажа 14.1.2.1. 
паралелан и паралелан, -лна, -лно, одр. па

ралелни и паралелни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

паралелизам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

паралелнiiст и паралелнiiст, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
паралелограм, -а м, ген. мн. паралелогрii

ма 14.1.1.с. 

паралелопипёд, -еда м, мн. паралелопипеди, 

паралелопипеда, грч. мат. 14.1.1.с. 

парализа, -ё ж 14.1.2.1. 
паралilэИрiнiiст = парализовiнiiст (В.) 

парализованiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу = паралисаиiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу = паралilзИранiiст, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
паралисаиiiст = парализоваиiiст (В.) 
паралirrик, -а м, ПОК. паралитиче, мн. пара

литици, паралитикii, паралитицима 11.1.1.a.(l); 
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паралiпичiiрка 

11.2.1.(2); 14.1.1. = паралiпичiiр, -а м, вок. -е и -у, 

инстр. -ом И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
паралiпичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
шiраметар, -тра м, инстр. -ом, мн. -три, -та

ра 6.2.1.; 14.1.1. 
парамецијум, -а м, инстр. парамецијумом, 

мн. парамецијуми, парамецијума (и параме

цйј, -ија м, инстр. парамецијем, мн. парамецији, 

парамецйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
парампарче, -ета с, мн. з6. парампарчад, -и 

ж 3.1.1.; 14.1.2.1.; 14.1.3. 
паран, -рна, -рно, одр. парни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
парангал, -ала м, мн. парангали, паранга

ла 14.1.1.С. 

параноiЩан, -дна, -дно, одр. параноидни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
параноик, -а м, ВОК. параноиче, мн. пара

ноици, паранОйка, параноицима lI.1.1.а.(1); 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
параноичан, -чна, -чно, одр. параноични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
параноја, -е ж, мн. параноје, параноја 

14.1.2.1.Ь. 

парастос, -а м, ген. мн. парастОса 14.1.1.с. 

паратакса, -е ж, ген. мн. паратакса и пара

такси 14.1.2.1.Ь. 

паратаксички = р. паратаксичии (в.) 
паратаксични р. = паратаксички, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
парати, парам, прил. сад. парајући 

14.5.1.1.(3). 
Параliин, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Параliинац, -нца м, инстр. Параћинцем (не 

-ом), мн. ПараћИнци, Параћинаца, ПараћИнци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Параliйнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
параliински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
параф, -а м, мн. парафи, парафа 14.1.1. 
парафин, -ина м 14.1.1. 
парафински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
парафйрати, парафйрам, 3. Л. мн. парафира-

ју, прип. сад. парафирајући 14.5.1.1.(3). 
парафраза, -е ж, ген. мн. парафраза 

14.1.2.1.Ь. 
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паркетскй 

парафразирати, парафразирам, 3. л. мн. 

парафразирају, прип. сад. парафразирајући 

14.5.1.1.(3). 
парафрастичан, -ч на, -чно, одр. парафра

стичнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Парацелзус, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
парвенй и уо6. парвенн, -иј а м, мн. парвени

ји, парвенија, (скоројевић) 5.1.5.; 14.1.1. 
пардон, -она м, мн. пардони, пардона 

14.1.1.с. 

пардонЙрати,пардонирам,3.л.мн. пардо

нирају, прил. сад. пардонирајући 14.5.1.1.(3). 
Парйжанин, -а м, мн. -ани, -ана = ПарИзли

ја, -е м, ген. мн. -ија 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Парижiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Париз (фр. Paris), -иза м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Паризлија = Парйжанин (в.) 
парйрати, парирам, 3. Л. мн. парирају, прил. 

сад. парирајући 14.5.1.1.(3). 
Парис, -а м, митоn. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
Парискii комуна, Париске комуне ж, дат. 

Париској комуни, (ПМС: "Парuска (Паришка) 

комуна") 1.2.1.1.Ьј.; 14.1.2.1.; 14.3. 
париски, -а, -о, ген. мн. -их 8.1.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Парисов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
паритет, -ета м, мн. паритети, паритета 

14.1.1.С. 

паритетан и парiпетан, -тна, -тно, одр. па

ритетни и паритетни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

парити (се), парим (се), прип. сад. парећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
парити, -им, прип. сад. парећи 14.5.1.1.(4). 
nlipK, -а м, мн. шiркови, шiркова 14.1.1.С. 
паркет, -ета м, мн. паркети, паркета 

14.1.1.С. 

паркетiр, -ара м, ВОК. паркетаре и паркетару, 

инстр. паркетаром и паркетарем, мн. паркетари, 

паркетара 14.1.1. 
паркетйрати, паркетирам, 3. Л. мн. паркети

рају, прил. сад. паркетирајући 14.5.1.1.(3). 
паркетскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



ш\ркинг 

паркинг, -а М, ми. шiркинзи, паркинга, шiр

кинзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
паркиралйште и паркиралйште, -а с, геи. 

МИ. -ишта 14.1.3. 
паркирати, шiркирам, 3. п. МИ. паркирају, 

прип. сад. паркирајући 14.5.1.1.(3). 
паркйli, -ића М, иистр. паркићем (не -ом), МИ. 

паркићи, паркића и паркиli, -а М, иистр. -ем (не 

-ом), МИ. шlркићи, паркиМ 3.2.1.; 14.1.1. 
парковскй, -а, -б, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
парламен(а)т, -нта М, ми. паршiменти, пар

шlмената 6.3.; 14.1.1.с. 
парламентарац, -рца м, ВОК. парламентар

че, иистр. парламентарцем (не -ом), ми. парла

ментаРЦИ,парламентараца,парламентарцима 

6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1. 
парламентаризам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
парламентарност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
парлог, -а М, ми. шiрлози, парлбга, шiр

лози ма, (мађ. запуштен, зарастао виноград) 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
Парнас, -а М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
парнасовац, -бвца М, ВОК. шlрнаСбвче, иистр. 

шiрнасовцем (не -ОМ), МИ. шiрнасовци, шiрнасо

ваца 6.2.1.; ll.1.1.a.(I); 14.1.1. 
парнй, -а, -б, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
парница, -е ж, иистр. -бм, геи. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

парничiiр, -а М, ВОК. -е и -у, иистр. -ом И -ем, 

ми. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
парничiiрев и парничiiров, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
парничiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
шiрничити се, -им се, прип. сад. парничећи 

се 14.5.1.1.(4). 
парничкй = парничнй (В.) 
парничнй = парничкй, -а, -б, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
парњiiк, -ака М, ВОК. парњаче, ми. парња

ци, парњака, парњацима ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

шiрњача, -е ж, геи. ми. парњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

пароброд и пароброд, -ода М, геи. МИ. -бда 

14.1.1.с. 

партИзiнскй 

паробродарство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
паробродиli, -а М, иистр. -ем (не -ОМ), геи. ми. 

-иМ 3.2.3.; 14.1.1.с. 
паробродскй, -а, -б, геи. ми. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
пародија и пародија, -е ж, дат. -ији, иистр. 

-ијбм, МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пародирати, пародирам, 3. п. ми. пародирају, 

прип. сад. пародирајући 14.5.1.1.(3). 
пародист(а), -е М, МИ. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

парожак, -ошка М, ми. парошци, парожака, 

парошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
паројак, -ојка М, ми. паројци, паројака, па

рбјцима, (први рој пчела, стршљенова, и сл.) 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
паројчити се, -им се, прип. сад. парбјчећи 

се 14.5.1.1.(4). 
Шiрос = Пар (В.) 

пароскй = пiiрскй, -а, -б, геи. МИ. -их 4.2.а.; 
14.3. 

парох, -а м, ВОК. шiроше, ми. шiроси, парбха, 

шlросима 4.1.; ll.1.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
парохија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијбм, ми. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
парохијiiлан, -лна, -лно, одр. парохијални, 

-а, -б, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
парохијанин, -а М, МИ. парохијани, парохи

јана 14.1.1.а. 

парохијiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
парохијскй, -а, -б, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
парошчиli, -а М, геи. ми. -иМ 3.1.3.; 8.1.2.1.; 

14.1.1.а. 

пiрски = пiроски (В.) 

Партенон, -а М 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
партер, -ера М, иистр. партером, ми. партери, 

партера 14.1.1. 
партизiiн, -ана м, ВОК. партизане, ми. парти

зани, партизана 14.1.1. 
партизанија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијбМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
партИзiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
партИзiiнкин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
партИзiiнскй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
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Партија 

Партија, -е ж, дат. -иј и, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

(ум. Комунистичка партија) 1.2.1.2.3.; 14.1.2.1. 
партијац, -јца м, ВОК. партијче, инстр. партиј

цем (не -ом), мн. партијци, шiртијаца, партијци

ма 5.1.5.; 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1. 
партiiјка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -КЙ 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
партијиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
партiiјскii, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
партикула, -е ж, геи. МИ. партикула 

14.1.2.1.Ь. 

партикулараи, -рна, -рно, одр. партикулар

ни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
партикуларистичкii, -а, -о, геи. МИ. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
партицiiП, -ипа М, МИ. партиципи, партици

па и партицип, -а М, МИ. партиципи, партици

па 14.1.1.С. 

партиципација, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
партиципирати, партиципирам, 3. л. МИ. 

партиципирају, прил. сад. партиципирајући 

14.5.1.1.(3). 
партиер, -ера М, ВОК. партнеру, иистр. парт

нером, МИ. партнери, партнера и партиер, -а 

М, ВОК. партнеру, инстр. шiртнером, ми. -и, -ёра 

9.1.1.; 14.1.1. 
партиерка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
партнеркин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
парфем, -ема М, МИ. парфеми, парфема 

14.1.I.С. 

парфимерија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
парфимисати (се), -ишем (се), прил. сад. пар

фимишући (се) 14.5.1.1.(2) (и парфимирати (се), 
парфимйрам (се), 3. л. мн. парфимирају (се), прил. 
сад. парфимирајући (се) 14.5.1.1.(3». 

парцел(из)ација, -е ж, геи. ми. -иј а 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

парцела, -е ж, МИ. парцеле, парцела 

14.1.2.1.Ь. 

парцелисати, -ишем, прил. сад. парцелишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
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пicта 

парцијалан, -лна, -лно, одр. парцијални, -а, 

-о, геи. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
парчати, -ам, прил. сад. шiрчајући 

14.5.1.1.(3). 
парче, -ета с, зб. парчiiд, -и ж 14.1.3.; 

14.1.2.2. 
пас, пса М, ВОК. псу, ми. пси, шiса, псима 6.2.1.; 

14.1.1.С. 

пасаж, -ажа М, иистр. пасажем (не -ом), ми. 

пасажи, пасажа 14.1.1.С. 

пicати (се), пашем (се), прил. сад. пашући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
пiciiван и пасйван, -вна, -вно, одр. пасивни 

и шiсивни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пасивац, -вца м, иистр. пасивцем (не -ом), ми. 

пасивци, шiсивiiца, пасивцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
пасивitзам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1. 
пасивизирати (се), пасивизирам (се), 3. л. 

МИ. пасивизирају (се), прил. сад. пасивизирају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
пасивИтет, -ета М, ми. пасивитети, пасиви

тета 14.1.1.С. 

пасивност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пасија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. пасије, 

пасија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пасиониран, -а, -о, одр. пасионирани, -а, -о, 

ген. МИ. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пасиониранбст, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пасирати, пасирам, 3. л. МИ. пасирају, прил. 

сад. пасирајући 14.5.1.1.(3). 
пасјалук, -а М, МИ. пасјалуци, пасјалука, па

сјалуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пасјй, -а, -е, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
Пicкуаро (шп. Patzcuaro), -а М, (град ијезе

ро) 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пiсош, -8 м, инстр. -ем (не -ОМ), ген. МИ. па-

сбша 14.1.1.С. 

пасошкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пОСред, предл., (посред чела) 

посреди (у питању је: посреди је неспора

зум) 

по среди (по средини: предл. + ИМ.) 
пJicта, -е Ж, ген. мн. паста (не пасти) 

14.1.2.1. 



пicтва 

пicтва, -е ж, геи. МИ. паствй и паства ЦрКВ. 

14.1.2.1.Ь. 

пастел, -а М, геи. МИ. шiстела, (итал. врста боје 

за сликање) 14.1.1. 
пастела, -е ж, геи. МИ. пастела 14.1.2.1. 
пастел-боја, шicтел-боје ж, геи. МИ. шicтел

-боја, (ПМС: "йасшел, йасшел боја, йасшел 

йоршрешu") 12.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пастелнii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Пастер (фр. Pasteur), -ера М, ииетр. Пастером 

1.2.1.1.а.; 9.1.1.; 14.1.1. 
пастеризација, -е Ж, дат. -ији, ииетр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Пастеров, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пасти = паднути, паднем, прид. рад. пао, па

ла, прил. ПРОШ. павши 14.5.1.1.(1) 
пасти и ш,сти, шiсем, прил. сад. пасући и шi

сући 14.5.1.1.(1). 
пастијер не него паСТiiр (В.) 

пастiiр (не пастијер), -ира М, ВОК. пастйре 

и пастйру, ииетр. пастиром и пастирем, МИ. па

стири, пастира 14.1.1. 
пастир(ч)иli, -а М, ВОК. -у, ииетр. -ем (не -ом), 

геи. МИ. -йliii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1. 
пастирица = пастiiрка (В.) 
пастiiрка, -е Ж, дат. -к и, геи. МИ. -кй = пасти

рица, -е Ж, ВОК. -е, геи. МИ. -йца 1l.3.2.; 14.1.2.1. 
пастiiрскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пастирче, -ета с, зб. шicтирчад, -и Ж 3.1.3.; 

14.1.3.; 14.1.2.2. 
пастiiзан, -зна, -зно, одр. шicтбзнй, -а, -б, геи. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пастор, -а М, ВОК. -е и -у, ииетр. -ом и -ем, МИ. 

-и, -бра 14.1.1. 
пастора к, -орка М, ВОК. пасторче, МН. пастор

ци, пасторака, пасторцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
пастiiрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. па

сторкй и р. пасторака 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пicтiiрче, -ета с, зб. пасторчад, -и Ж 3.1.3.; 

14.1.3.; 14.1.2.2. 
пicтiiрчица, -е Ж, ВОК. -е, ииетр. -ом, геи. МИ. 

-йца 3.1.2.; 14.1.2.1. 
пicтрмка, -е Ж, дат. -ци, геи. МИ. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
пастрнiiк, -ака М = пастрњiiк, -ака М = па

штрнiiК, -ака М = паштрњiiк, -ака М, МИ. -аци, 

патишпiњ 

-ака, -ацима 11.2.1.(2); 14.1.1. = пашкаиiiт, -ата 

М, МИ. -ати, -ата 14.1.1. 
пастрњiiк = пастрнiк (В.) 

пастув, -ува М, МИ. пастуви, пастува = па

СТУХ, -уха М, МИ. пастуси, пастуха, пастуси

ма, (ПМС: "йасшув u йасшух") 4.1.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

пастух = пастув (В.) 
пасуљ, -уља М, МИ. пасуљи, пасуља, (грах) 

14.1.1.с. 

пасус и пасус, -а М, геи. МИ. -уса 14.1.1.с. 

пасха, -е Ж, дат. пасхи, геи. МИ. пасха 1.2.1.1.t.; 
1l.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

пп, -а М, МИ. патови, патбва 14.1.1.с. 

ппа Ж иидкл. (само у изр. пата-карте) 

Пата, -е Ж, ВОК. Пато, ииетр. Патом 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
патак, патка М, ВОК. патку, МИ. паткови, пат

кбва и паци, патака, (ПМС: "йашак, патка (МИ. 

паци, патака и обичније паткови,паткова)") 

6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
патент, -а М, МИ. шlтенти, шiтената 6.3.; 

14.1.1.с. 

патентирати, патентйрам, 3. л. МИ. патенти
рају, прил. сад. патентирајући 14.5.1.1.(3). 

патентнii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
патер, -тра и -ера М, МИ. патри и патери, па

тера, 6.2.1.; 14.1.1. 
патерналИзам, -зма М, МИ. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.с. 

патерналистичкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

патернilтет, -ета М, МИ. патернитети, патер

нитетii 14.1.1.с. 

патетика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
патетичан, -ч на, -чно, одр. патетичнй, -а, -о, 

геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
патетичнiiст, -ости ж, ииетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
патика, -е Ж, дат. -ци, МИ. шiтике, патйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
патина, -е Ж, МИ. патине, патйнii 14.1.2.1.Ь. 

патинирати, патйнйрам, 3. л. МИ. патинира
ју, прил. сад. патинирајући 14.5.1.1.(3). 

патишпiiњ = патишпања (В.) 
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патitшпања 

патitшпања, -е ж, мн. патишпање, патишпа

ња 14.1.2.1. = патишпањ, -ања м, мн. патишпа

њи, патишпања 14.1.1. 
ппка, -е Ж, дат. патки, ген. мн. паткй и пата

ка 6.2.2.; 14.1.2.1. 
ппкаст, -а, -о , одр. паткастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
патлиџан, -ана м, мн. патлиџани, патлиџа-

на 3.4.1.; 14.1.1.С. 
ппнйк = п8llенйк (в.) 
ппница = п8llеница (в.) 
ппничкй = п8llеничкii (в.) 
Шlтња, -е Ж, ген. мн. патња и шiтњй 

14.1.2.1.Ь. 

ппоген и патоген, -а, -о, одр. патогенй и па

тогенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
патолог, -а м, ВОК. патоложе, мн. патоло

зи, патолога, патолозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

патологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

патолошкii (не пполошкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
патосати, -ошем, прип. сад. шiтошуhи 

14.5.1.1.(2). 
пп позиција, пат позйцйје ж, 14.1.2.1. 
патријарх, -арха м, мн. патријарси, патри

јарха, патријарси ма и патријарх, -а м, мн. па

тријарси, патријарха, патријарси ма 5.1.5.; 4.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

ппријархалан, -лна, -лно, одр. патријархал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

патријархалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
патријархат, -ата м, мн. патријархати, па

тријархата 5.1.5.; 4.1.; 14.1.1.С. 
патријархов и патријархов, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
патријаршија и патријаршија, -е Ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
патријаршiiјскii и патријаршiiјскii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.5.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ппримонијалан, -лна, -лно, одр. патримо

нијалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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патронйм 

патримонијум, -а м, инстр. патримонију

мом, мн. патримонијуми, патримонијума (и 

патримонiiј, -ија м, инстр. патримонијем, мн. 

патримонији, патримонйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
патриот(а), -е м, мн. патриоти, патриота, 

патриотима и патриоте, патриота, патриота

ма 14.1.1.f. 
патриотИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
патриотичан, -чна, -чно, одр. патриОтични, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.2.3.; 6.2.3.; 14.3. 
патриотичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
патриоткиња, -е Ж, ген. мн. патриоткиња 

5.2.3.; 14.1.2.1.а. 
патриотскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 5.2.3.; 

14.3. 
патрнцйј, -иј а м, ВОК. -иј у, инстр. -ијем (не 

-ом), мн. -ији, -иј а 5.1.5.; 14.1.1. 
патрнцйјка и патрицiiјка, -е ж, дат. -ки, ген. 

мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
патрнцйјскн и патрицiiјскii, -а, -о, ген. ми. 

-йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
патрљак, -љка м, мн. патрљци, шiтрљака, 

патрљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. = патрљица, 

-е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

патрљица = патрљак (в.) 
Ппрокле и Патрокле, Патрокла и Патро

кла м, митоп. (не Патрокло, Патрокло) 1.2.1.1.f.; 
14.1.1. 

патр6лац, -лца м, инстр. патролцем (не -ом), 

мн. патролци, шiтролаца, патролцима 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

патролирати, патролирам, 3. п. мн. патроли
рају, прип. сад. патролирајуhи 14.5.1.1.(3). 

патролнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
патрон, -6на м, ВОК. патрону, мн. патр6ни, 

патрона 14.1.1. 
патр6на, -е ж, ген. мн. патрона, (чаура; кар

триџ) 14.1.2.1.Ь. 

патронажа, -е ж, ген. мн. патронажа 

14.1.2.1.Ь. 

патронат, -ата м, мн. патронати, патрона

та 14.1.1.С. 

патронеса, -е ж, мн. патронесе, патронеса 

14.1.2.1.а. 

патроннм, -има м, мн. патроними, патрони

ма и ппроним, -а м, мн. патроними, патронима 



патронимичкii 

= патронимик, -а М, МН. патрон им ици, патро

нимика, патронимицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
патронимичкii = патронимскii и пhро

нимскii (В.) 

патронимскii и пhРОНИМСКii = патрон и

мичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
патронскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
патуљак, -љка М, ВОК. патуљче, МН. патуљ

ци, шiтуљака, патуљцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
патуљаст, -а, -о, одр. шiтуљасти, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
патуљче, -ета с, зб. шiтуљчад и патуљчад, -и 

ж 3.1.3.; 14.1.3.; 14.1.2.2. 
патуљчиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. МН. -ића 3.1.3.; 14.1.1. 
пliliенiiк, -а м, ВОК. паћениче, мн. паћенй

ци, паћенйка, паћенйцима = пhннк, -а м, ВОК. 

патнйче, мн. патнйци, патнйка, патнйцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пliliеница = пhница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

пliliеничкii = пhничкii, -а, -о, ген. мн. -их 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Паliино не него Пачино (В.) 

пауза, -е ж, ген. МН. пауза и пауза, -е Ж, ген. 

мн. пауза 14.1.2.1.Ь. 

Паузанија (грч. Раusапiаs), -е ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
паузирати, паузирам 3. л. мн. паузирају, 

прил. сад. паузирајући 14.5.1.1.(3). 
пвук, -а М, мн. пауци, паука и паукови, пау

кова и паукова 11.2.1.(2); 14.1.1. 
паун, -а м, МН. пауни, пауна и паунови, пау

нова 14.1.1.; паун-гёшуб, паун-перо, поет. 12.2. 
пауниli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -иliа 

3.2.3.; 14.1.1.с. 
пауни ца, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1. 
пауничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
паупер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. -и, -ера 

9.1.1.; 14.1.1. 
пауперизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
пауперизација, -ё ж, ген. мн. -ија 5.1.5.; 

14.1.2.1. 

пiцка 

паус, -а м, ген. мн. пауса 14.1.1.; паус-папир, 
паус-папира м 12.2. 

паучина и паучина, -ё ж, ген. мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

паучинаст и ш\учинаст, -а, -о, одр. паучи

насти и паучинасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
паушiiл, -ала м, мн. паушали, паушала 

14.1.1.с. 

паушiiлан, -лна, -лно, одр. паушални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
паушалац, -лца м, ВОК. паушалче, инстр. па

ушалцем (не -ом), мн. паушалци, паушалаца, 

паушалцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1. 
пауШiiЛНО и пауШiiЛНО, прил. 14.6. 
пафта (не павта), -ё ж, ген. мн. пафта и паф

ти 14.1.2.1.Ь. 

пахуља, -ё ж, мн. пахуље, пахуља 4.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

пахуљав, -а, -о, одр. пахуљави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
пахуљица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

пахуљичав, -а, -о, одр. пахуљичави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пацијент, -а м, мн. пацијенти, пацијената и 

пацијент, -а м, мн. пацијенти, пацијената 6.3.; 
14.1.1.а. 

пацијенткиња и пацијенткиња, -ё ж, ген. 

мн. -иња 14.1.2.1.а. 

пацифизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
Пацифик, -а м 1.2.1.1.h.3); 14.1.1. 
пацификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пацифист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

пацифистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пацифисткиња, -ё ж, ген. мн. пацифисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пацифицирати, пацифицирам, 3. л. мн. 

пацифицирају, прил. сад. пацифицирајуliи 

14.5.1.1.(3). 
пацифичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пiцка, -ё ж, дат. пацки, ген. мн. пацки и па

цака 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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пач(и)јй 

пач(и)јй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ш\чати се, -ам се, прил. сад. шiчајући се 

14.5.1.1.(3). 
паче, -ета с, зб. пачад, -и ж 3.1.3.; 14.1.3.; 

14.1.2.2. 
Пачетйн, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Пачетitнац, -нца М, инстр. Пачетинцем (не 

-ом), мн. Пачетинци, Пачетинаца, Пачетинци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Пачетйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пачетйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Пачiiно (не Паliiiно, итал. А1 Расјпо), -а М, 

1.2.1.1.а; 15.1.1.а. 

пiiчист, -а, -о (само у изр. пачиста недШеља 

(седмица) = друrа недеља ускршњег поста) 

3.1.2.; 14.3. 
паша, -е = пашо, -е М, дат. шiши, ак. шiшу, 

вок. пашо, инстр. шiшом и ш\шо, -а М, дат. пашу, 

ак. паша, вок. пiiшо, инстр. пашом, (хипок. од па

шеноr) 14.1.1.g. 
паша и паша, -е М, ген. мн. паша, (турски до

стојанственик) 14.1.1.; 12.2.3. 
паша, -е Ж, ген. мн. паша, (пасење; пашњак) 

14.1.2.1. 
пашitлук, -а М, мн. пашалуци, пашалука, па

шалуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пашанац, -нца М, вок. пашанче, инстр. пашан

цем (не -ом), мн. пашанци, шiшанаца, пашанци

ма 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. = пашеноr, -а М, вок. 

пашеноже, мн. пашенози, пашенога, пашено

зима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пашанчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пашеноr = пашанац (В.) 
пашин и пашин, -а, -о, ген. мн. -их (према 

паша и паша) 4.2.а.; 14.3. 
пашин, -а, -о, ген. мн. -их (према паша, -е и 

шiшо, -е М) 4.2.а.; 14.3. 
пашиница и пашиница, -е Ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -и ца, (пашина жена) 14.1.2.1.Ь. 

Пашиli, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), (пре

зиме) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1. 
пашиliевац, -евца М, вок. пашићевче, инстр. 

пашићевцем (не -ом), мн. пашићевци, пашиће

ваца ист. 1.2.1.1.d.(2); 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
пашканат = пастрнак (В.) 
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пiшкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Паг) 4.2.а.; 

1О.3.Ь.; 14.3. 
пашњак, -а М, мн. пашњаци, пашњака, па

шњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пашо = паша (В.) 

пашовати, шiшујем, прил. сад. шiшујући 

14.5.1.1.(2). 
паштета, -е Ж, ген. мн. паштета 14.1.2.1.Ь. 

паштрнак = пастрнак (В.) 
паштрњак = пастрнак (В.) 
пашче и пашче, -ета с, зб. пашчад, -и Ж 3.1.3.; 

8.2.2.1.; 14.1.3.; 14.1.2.2. 
ПДП (пе-де-пе), ПДП-а (пе-де-пёа) М, скр. 

за Партија демократског прогреса 13.3.2.а.; 

14.1.1. 
певалйште ек. уп. ијек. пјевалйште 

певало ек. уп. ијек. пјевало 

певаљка ек. уп. ијек. пјеваљка 

певанија ек. уп. ијек. пјеванија 

певанка ек. уп. ијек. пјеванка 

певање ек. уп. ијек. пјевање 

певати ек. уп. ијек. пјевати 

певац ек. уп. ијек. пијевац 

певач ек. уп. ијек. пјевач 

певачев ек. уп. ијек. пјевачев 

певачица ек. уп. ијек. пјевачица 

певачицин ек. уп. ијек. пјевачицин 

певачкй ек. уп. ијек. пјевачкй 

певица ек. уп. ијек. пјевица 

певљив ек. уп. ијек. пјевљив 

певница ек. уп. ијек. пијевница 

певнути ек. уп. ијек. пјевнути 

певуцкати ек. уп. ијек. пјевуцкати 

певуцнути ек. уп. ијек. пјевуцнути 

певушити ек. уп. ијек. пјевушити 

певчев ек. уп. ијек. пијевчев 

певчина ек. уп. ијек. пјевчина 

певчиli ек. уп. ијек. пјевчиli 

певчиli ек. уп. ијек. пјевчиli 

пега ек. уп. ијек. пјеrа 

пегав ек. уп. ијек. пјегав 

пегавити и пегавити ек. уп. ијек. пјегави-

ти и пјеrавити 

пеrавост ек. уп. ијек. пјеrавост 

Пеrаз, -а М, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
пеrаст ек. уп. ијек. пјегаст 



пегла 

пегла, -е ж, ген. мн. пегла и пегiiла 6.2.2.; 
14.1.2.1. 

пеглати и пеглати, пеглам, прип. сад. пегла

јући и пеглајући 14.5.1.1.(3). 
педагог, -а М, ВОК. педагоже, мн. педагози, пе

дагога, педагози ма l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
педагогија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
педагошки (не педагошки), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
педаљ, педља М, мн. пёдљи, педiiља 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

пiщант, -а М, мн. педанти, педаната 6.3.; 
14.1.1.а. 

педliнтан, -тна, -тно, одр. педантни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
педантерија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
педантно, прип. 14.6. 
педliнтност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
педесет (и) шест 12.3.5. 
педесет 14.4. 
педесетак = педесетогодишњак (В.) 

педесетак, -тка М, мн. педесеци, педесетiiка, 

педесецима, (око 50) 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

педесетй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.4. 
педесетина и педесетина, -е Ж, ген. мн. пе

десетина и педесетина 14.1.2.1.Ь. 

педесетица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

педесетка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -ки 11.3.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

Педесетница, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.f.; 
14.1.2.1. 

педесетогодишњак, -а М, ВОК. -аче, МН. -аци, 

-ака, (50-годишњак) = педесетак, -ака М, ВОК. 

пёдесетаче, МН. педесетаЦИ,педесетака, педе

сетаци ма l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
педесетогодишњакиња, -е Ж, ген. МН. пе-

десетогодишњакиња, (50-годишњакиња) 

14.1.2.1.а. 

педесетогодишњй, -а, -е, ген. МН. -их, (50-го

дишњи) 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
педесетогодишњица, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца, (50-годишњица) 14.1.2.1.Ь. 

пејоративан 

педесеторица, -е ж, инстр. -ом, 14.1.2.1. 
педесеторо, зб. 14.4. 
педијатар, -тра М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. педијатри, педијатара и педијатар, -тра М, 

ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, МН. педијатри, пе

дијатара 6.2.1.; 14.1.1. 
педијатрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
педијатрйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
педикер, -ера М, ВОК. пёдикёру, инстр. педике

ром, мн. педикери, педикера = педикир, -ира М, 

ВОК. пёдикйру, инстр. педикиром, мн. педикири, 

педикира 14.1.1. 
педикерка = педикирка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
педикир = педикер (В.) 
педикitрати, педикирам, 3. n. мн. педикира-

ју, прип. сад. педикирајући 14.5.1.1.(3). 
педикирка = педикерка (В.) 
пежоратив не него пејоратив (В.) 

пежоративан не него пејоративан (В.) 

пежоратitвност не него пејоратitвност (В.) 

ПI!ја, -е М = Пејо, -е М, дат. Пеји, ак. Пеју, ВОК. 

Пејо, инстр. Пејом и Пејо, -а М, дат. Пеју, ак. Пеја, 

ВОК. Пејо, инстр. Пејом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
пејгамбер, -а М, (мусn. Посланик божји); Му

хамед-пејгамбер; Пејгамбер (Мухамед) 12.2.; 
14.1.1. 

пејзаж, -ажа М, пејзажем (не -ом), мн. пејза

жи, пејзажа 14.1.1.с. 

пејзitжист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

Пејин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пејо, -е) 

4.2.а.; 14.3. 
Пејичиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
Пејо = Шја (В.) 
Пејов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пејо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
пејоратив, -а м, ген. мн. пёјоратйва (боље не

го пежоратйв) 14.1.1.с. 

пејоратИван (не пежоративан), -вна, -вно, 

одр. пёјоратйвни, -а, -о, ген. мн. -йх (Клајн 2009: 
"uејорашuван (реч је лат. порекла, нема потре

бе да се узима у фр. облику UежораШuван).") 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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пејоративност 

пејоративност (не пежоративност), -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ш~јuер, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ера 14.1.1.С. 

Пёк, Пека м, (река у источној Србији) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пекар, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ми. 

-и, -ара 14.1.1. 
пекарев и пекаров, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пекарија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, (пекар

ски посао) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пекарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
Пекинг, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пекиншкй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Пе

кинг) 4.2.а.; 14.3. 
пекмез, -а м, ми. пекмези, пёкмеза 14.1.1. 
пекмезаст, -а, -о, одр. пекмезастй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пелена, -е Ж, геи. ми. пёлена, (об. у ми.) 

14.1.2.1. 
пеливан = р. покр. пехливан, -ана м, ми. пе

(х)ливани, пе(х)ливана 4.1.; 14.1.1.С. 
пеликан, -ана м, ми. пеликани, пеликана 

14.1.1.С. 

пелинковац и пелинковац, -овца м, вок. -ов

цем (не -ом), ми. -овци, -оваца 6.2.1.; 14.1.1.с. 
Пелопонежанин, -а м, ми. -ани, -ана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Пелопонежанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

ми. -кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Пелопонёз, -еза м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пелопонёскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
Пељешац, -шца м, иистр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пељешити, -йм, прил. сад. пељешећи и 

пељешити, пељешйм, прип. сад. пељешећи 

14.5.1.1.(4). 

Пељешка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй, (жена са Пељешца) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

пељешкй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Пељешчанин, -а м, ми. Пељешчани, Пеље

шчана, (човек са Пељешца) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
пена ек. уп. ијек. пјена 

пенал, -ала м, ми. пенали, пенала 14.1.1.С. 
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пењачица 

пенаст ек. уп. ијек. пјенаст 

пендрек, -а м, ми. пендреци, пёндрека, пен

дрецима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пендречити, -йм, прип. сад. пендречећи 

14.5.1.1.(4). 
Пенелопа, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
пензија и пензија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

геи. ми. пензйја и пёнзйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пензија, -е Ж, геи. ми. пензйја й пёнзйја 

14.1.2.1.Ь. 

пензйјскй и пензйјскй = пензионй (в.) 
пензионёр, -ера м, ВОК. пёнзионеру, иистр. 

пензионером, ми. пензионери, пензионера 

5.2.3.; 9.1.1.; 14.1.1. 
пензионёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй )).3.2.; 14.1.2.1.а. 
пензионёркин, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
пензионёрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пензионй = пензйјскй и пензйјскй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пензионисати, -ишем, ПРИЛ. сад. пензиони

шући 14.5.1.1.(2). 
пени, -ија м, иистр. -ијем (не -ом), ми. -ији, 

-йја 5.1.5.; 14.1.1. 
пенити (се) ек. уп. ијек. пјенити (се) 

пентаметар, -тра м, иистр. -тром, ми. -три, 

-тара 6.2.1.; 14.1.1.С. 
Пентатеух, -а м, библ. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
пенушав ек. уп. ијек. пјенушав 

пенушавост ек. уп. ијек. пјенушавост 

пенушати (се) ек. уп. ијек. пјенушати (се) 

пен уши ти (се) ек. уп. ијек. пјенушити (се) 

пёнuер, -а м, иистр. -ом, МИ. -и, -ера 3.4.1.; 
14.1.1. 

пенuерiш, -аша м, ВОК. пёнџерашу, иисТр. 

пенџерашем, ми. пенџераши, пенџераша 3.4.1.; 
14.1.1. 

пенuериli, -а м, иисТр. -ем (не -ом), геи. ми. 

-йћа 3.2.3.; 3.4.1.; 14.1.1.С. 
пењати (се), пёњем (се), ПРИЛ. сад. пењући 

(се) 14.5.1.1.(1). 
пењач, -ача м, ВОК. пёњачу, иисТр. пењачем 

(не -ом), ми. пењачи, пењача 3.1.3.; 14.1.1. 
пењачица, -е Ж, ВОК. -е, иисТр. -ом, геи. ми. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 



пењоiр 

пењоiр, -ара м, иистр. пењоаром, МИ. пењо

ари, пењоара 14.1.1. 
Пепёлница, -е ж, иистр. -ом 1.2.1.1.f.; 

14.1.2.1. 
пепељав и пепељав, -а, -о, одр. пёпељавй и 

пепељавй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пепељара, -е ж, геи. ми. пепељара 14.1.2.1.Ь. 

пепељаст и пепељаст, -а, -о, одр. пёпељастй 

и пепељастй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пепељуга, -е ж, дат. -зи, геи. ми. -уга, фиг. 

1.2.1.1.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Пепељуга, -е ж, дат. -ги, (личност из бајке) 

1.2.1.1.Ь.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
пепељугин, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Пепељугин, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пепео, пёпела м 7.2.1.; 14.1.1. 
пепiпа = пепilТО, ПРИД. ИИДКЛ. 
пепiпо = пепiпа (в.) 

Пера, -е м = Перо, -е м, дат. Пери, ак. Перу, 

ВОК. Перо, иистр. Пером и Перо, -а м, дат. Перу, 

ак. Пера, ВОК. Перо, иистр. Пером 14.1.1.g. 
перадiрнiiк, -а м, ми. перадарнйци, перадар-

нйка, перадарнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
перадарство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
пераја = пераје (в.) 
пераје, -а с, иистр. -ем (не -ом), ми. пераја, 

пераја 14.1.3. = пераја, -е ж, иистр. перајом, ми. 

пераје, пераја 14.1.2.1.Ь. 

Пераст, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пераliii, -а, -е, геи. ми. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
перач, -ача м, ВОК. пёрачу, иистр. пера чем (не 

-ом), ми. перачи, перача 3.1.3.; 14.1.1. 
перачница, -е ж, иистр. -ом, геи. ми. -йца 

14.1.2.l.b. 
перашки, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Пераст) 

4.2.а.: 14.3. 
Перашкиња, -е ж, геи. МИ. ПеРашкйња, (ста

новница Пера ста) 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
Пераштанин, -а М, ми. Пераштани, Пера

штана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
перверзан и перверзан, -зна, -зно, ОДр. пер

верзнй и перверзнй, -а, -о, геи. ми. -йх б.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
перверзија, -е ж, дат. ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 

периодично 

перверзiпёт, -ета М, ми. перверзитети, пер

верзитета 14.1.1. = перверзност, -ости ж, иистр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
перверзност = перверзiпёт (в.) 

перверзњiк, -ака м, ВОК. пёрверзњаче, ми. 

перверзњаци, перверзњака, перверзњацима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пергамен(а)т, -нта м, ми. перлiменти, пер

гамената б.3.; 14.1.1.с. 

пергаментнii = пергаментскii, -а, -о, ген. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пергаментскii = пергаментнii (в.) 
переца, -е ж, геи. ми. переца 14.1.2.1. 
перечар, -ара м, ВОК. пёречаре и пёречару, 

иистр. перечаром и перечарем, ми. перечари, 

перечара 14.1.1. 
Перзија не него Персија (в.) 

перзијанер, -а м, иистр. -ом, ми. -и, -ера 5.1.5.; 
14.1.1. 

перзiiјскii не него персiiјски (в.) 

Перзiiјскii залив не него Персiiјскii залив 

(в.) 

перика, -е ж, дат. -ци, ми. перике, пёрй

ка и перика, -е ж дат. -ци, ми. перике, перика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Перикле (не Перикло), -а м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
Перикло не него Перикле (в.) 

Периклов, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
перилац (не периоц), -иоца м, ВОК. периоче, 

иистр. периоцем (не -ом), ми. периоци, перилаца, 

периоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
перило, -а с, геи. ми. пёрйла 14.1.3. 
Перин, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Пера и Пе

ро, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
период, -а м, геи. ми. периода 5.2.3.; 14.1.1.С. 
периодизација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
периодик, -а м, ми. периодици, периодйка, 

периодицима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
периодицitтёт, -ета м, ми. периодицитети, 

периодицитета 5.2.3.; 14.1.1. 
периодичан, -чна, чно, ОДр. периодичнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
периодички = периодично (в.) 

периодично = периодички, ПРИЛ. 14.б. 
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периiщичнiiст 

периодичнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
периоднii = периодскii (в.) 

периодскii = периоднii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
периона не него перионица (в.) 

перионица (не периона), -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
периоц не него перилац (в.) 

перипатетик, -а м, ВОК. перипатетиче, мн. 

перипатеТИЦИ,перипатетйка,перипатетицима 

= перипатетичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
перипатетичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
перисталтичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
периферан, -рна, -рно, одр. пёрифернй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
периферија, -е ж, дат. -ији, и нстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
периферiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
перифраза, -е Ж, ген. мн. перифраза 

14.1.2.1.Ь. 

перифрастичан, -чна, чно, одр. перифра

стичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
перифрастичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
перјан, -а, -о, одр. перјанй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
перјанiiк, -а м, ВОК. перјанйче, мн. перјанйци, 

перјанйка, перјанйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. = перјаничiiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
перјаничiiр = перјанiiк (в.) 

перјаничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

перковаЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Перкiiвчанин и Перковчанин, -а м, мн. 

-ани, -ана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Перкiiвчiiнка и Перковчiiнка, -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а. 

перкусија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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персона 

перкусионii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

перла и перла, -е Ж, ген. мн. пt\рла 

14.1.2.1.Ь. 

Перм, -а м, (покрајина у Русији) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
перм, -а м, геоn. 14.1.1. 
перманентан, -тна, -тно, одр. перманёнтнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
перманентно, прип. 14.6. 
перманентнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Пермет (аnб. Рёгmеt), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пернат и пернат, -а, -о, одр. пернатй и пёр

натй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
перо, -а с, зб. перје, -а 14.1.3. 
Перов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Перо, -а 

М) 4.2.а.; 14.3. 
перовОдство,-ас,мн. пероводства, перовод

става 6.2.2.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 
перовођа, -е м, ген. мн. пёровођа 3.3.1.; 

14.1.1.а. 

перорез, -а М, ген. мн. пёрореза 14.1.1.С. 

перпетум мОбиле не него перпетуум мо

биле (в.) 

перпетуум мОбиле (не перпетум мОбиле), 

перпетуум мооила м, 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Персёј, -еја м, вок. Пёрсеју, инсТр. Персејом 

1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
Персија (не Перзија), -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Персијанац, -нца м, инстр. Персијанцем (не 

-ом), мн. Персијанци, Персијiiнаца, Персијан

цима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Персијiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
персiiјски (не перзiiјскii), -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Персiiјскii залив (не Перзiiјскii залив), 

Персйјског(а) залива 1.2.1.1.Ь 

персitрати, персйрам, 3. n. мн. персирају, 

прип. сад. персирајући 14.5.1.1.(3). 
персифлажа, -е Ж, ген. мн. персифлажа 

14.1.2.1.Ь. 

персифлирати, персифлйрам, 3. n. мн. перси

флирају, прип. сад. персифлирајући 14.5.1.1.(3). 
персона, -е Ж, ген. мн. перс6на 14.1.2.1.Ь. 



персона грата 

персона грата, перс6нё грата (пожељна 

особа) 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
персона нон грата, персоне нон грата ж, 

(нежељена особа) 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
персоиiлаи, -лна, -л но, одр. пёрсоналнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
персонала ц, -лца м, вок. пёрсоналче, инстр. 

персоналцем(не-ом),мн.персоналци,персона

лаца, персоналцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
персоналност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
персонификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј5м, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
персонификовати и персонификовати, 

-ујём, прил. сад. персонификујући и персони

фикујући 14.5.1.1.(2) (и персоиифицирати, пер
сонифицйрам, 3. л. мн. персонифицирају, прил. 
сад. персонифицирајући 14.5.1.1.(3». 

перспектива, -ё ж, ген. мн. перспектива 

14.1.2.1.Ь. 

перспеКТiiван,-вна,-вно,одр.пёрспектЙв

нй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пертла, -ё ж, ген. мн. пёртлй 14.1.2.1. 
пертурбација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Перу, Перуа м, дат. Перуу, инстр. Перуом 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Перуанац, -нца м, инстр. Перуанцем (не 

-ом), мн. Перуанци, Перуанаца, Перуанцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Перуiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
перуiнскii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Перуђа (итал. Perugia), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Перуи, -уна м И Перуи, -а м, митол. 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 
перуиика, -ёж, дат. -ци, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Перуиов и Перуиов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
перут, -и ж зб. 14.1.2.2. 
перУтав, -а, -о, одр. перутавй, -а, -5, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
перУтати (се), -ам (се), прил. сад. перутајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 

песимистичкii 

Перуliица, -ё ж, инстр. -5м, (прашума) 

1.2.1.1.h.3); 14.1.2.1. 
перушка и перушка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. пе

рушака и перушака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
перфек(а)т, -кта м, мн. перфекти, перфека

та 6.3.; 14.1.1. 
перфекатскii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
перфекта н, -тна, -тно, одр. перфектнй, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
перфектiiван, -вна, -вно, одр. пёрфектйвнй, 

-а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
перфективност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
перфектност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
перфектуисати, -ишём, прил. сад. перфек

туишући 14.5.1.1.(2) (и перфектуирати, пер
фектуйрам, 3. л. мн. перфектуирају, прил. сад. 
перфектуирајући 14.5.1.1.(3». 

перфекционизам, -зма м, мн. -зми, -зама 

6.1.3.; 14.1.1.С. 

перфекционист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

перфйдан и перфйдан, -дна, -дно, одр. пер

фйднй и пёрфйднй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

перфидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
перфорИрати,перфорйрам,3.л. мн. пер

форирају, прип. сад. перфорирајући 3.2.3.; 
14.5.1.1.(3). 

шSрце, -а и -ета с, инстр. -цем и -етом, мн. 

перца, перца 14.1.3. 
перципИрати,перципйрам,3.п.мн.перци

пирају, прил. сад. перципирајући 14.5.1.1.(3). 
перчйн, -ина м, мн. перчини, перчина 3.1.1.; 

14.1.1.С. 

перчitнлија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј5м, мн. -иј е, -йја 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
песимit3ам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
песимист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

песимистичаи, -ч на, -чно, одр. песимистич

нй, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
песимистичкii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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песимистичиост 

песимистичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
песимисткиња, -е ж, ген. мн. песимисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пескар ек. уп. ијек. пјескар 

песюiрев и пескаров ек. уп. ијек. пјескарев 

и пјескаров 

пескарица ек. уп. ијек. пјескарица 

пескарница ек. уп. ијек. пјескарница 

пескарскй ек. уп. ијек. пјескарски 

песковит ек. уп. ијек. пјесковит 

песковитост ек. уп. ијек. пјесковитост 

пескуља ек. уп. ијек. пјескуља (В. пјеску-

ша) 

пескуша ек. уп. ијек. пјескуша (В.) 

песма ек. уп. ијек. пјесма 

песмарица ек. уп. ијек. пјесмарица 

песмица ек. уп. ијек. пјесмица 

песмотв6рац ек. уп. ијек. пјесмотв6рац 

песник ек. уп. ијек. пјесник 

песникиња ек. уп. ијек. пјесникиња 

песникињин ек. уп. ијек. пјесникињин 

песников ек. уп. ијек. пјесников 

песница, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

песничати (се), -ам (се), ПРИЛ. сад. песнича-

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
песнички ек. уп. ијек. пјеснички 

песништво ек. уп. ијек. пјесништво 

пест, -и ж, инстр. пести и пешћу, лок. пе

сти, МН. пести, пестй, пестима 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.1. 

пет пута 12.3.6.; 14.4. 
пет стотина = петсто (В.) 
Пета југословенска ономастичка конфе

ренција, Пете југословенске ономастичке кон

ференције ж 1.2.1.1.p.; 14.1.2.1.; 14.3. 
Пета офанзива, Пете офанзиве ж 1.2.1.1j.; 

14.1.2.1. 
Пета република, Пете републике ж, (Фран

цуска) 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Пета чета, Пете чете ж 1.2.1.1.k.; 14.1.2.1. 
петак,-ака,вок.пётаче,мн.петаци,петака, 

петацима, (ист. ситан новац; дете; живинче од 

пет година итд.) 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
петак, петка м, МН. пеци, петака, (дан у сед-

мици) 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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петнаестерац 

петао ек. уп. ијек. пијетао 

Петар Велики, Пётра Вёликог(а) м 1.2.1.1.a; 
14.1.1. 

Петар Петровић Његош, Пётра Петровића 

Њёгоша м 1.2.1.1.а; 12.2.2.; 14.1.1. 
Петар, Петра и Пётра м, дат. Петру и Пётру, 

ИОК. Пётре 1.2.1.1.а; 14.1.1. 
петвековнй ек. уп. петвјековнй (В.) 

петвјековнй ијек. (ек. петвековнй) = пето

вјековнй ијек. (ек. петовековнй), -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
петељка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. петељки и 

петељака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
петељчица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
петерац, -рца м, инстр. петерцем (не -ом), МН. 

петерци, петераца, петерцима 6.2.1.; 14.1.1. 
Петефи (мађ. Реtбfi Sапdоr), -иј а м, инстр. 

-ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Петефијев (Реtбfiјеv), -а, -о, ген. МН. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
Пети конгрес, Петог(а) конгреса м (или V 

конгрес) 1.2.1.1.п.; 14.1.1. 
пети, -а, -о, ген. МН. -их 14.1. 
петина и петина, -е ж, ген. МН. петина и пё

тина 14.1.2.1.Ь. 

петинг, -а м, МН. петинзи, пётинга, петинзи

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
петиција и петйција, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
петлић и петлйћ ек. уп. ијек. пјетлић и пје

тлйћ 

петлов ек. уп. ијек. пијетлов 

Петлово брдо, Петловог(а) бi'ща с, (насеље 

у Београду) 1.2.1.1.h.(2); 14.3.; 14.1.1. 
петља, -е ж, ген. МН. петљи и петља 6.2.2.; 

14.l.2.l.Ь. 

петљанац, -нца м, ВОК. пётљанче, инстр. пе

тљанцем (не -ом), ми. петљанци, петљанаца, пе

тљанцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
петљати (се), -ам (се), ПРИЛ. сад. петљајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
петнаест 14.4. 
петнаестак, ПРИЛ. 14.6. 
петнаестерац, -рца м, инстр. петнаестерцем 

(не-ом),мн.петнаестерци,петнаестераца,пет

наестерцима 6.2.1.; 14.1.1. 



петнаестерачкii 

петнаестерачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

петнаестii, -а, -о, ген. мн. -их 14.4. 
петнаестина и петнаестина, -ё ж, ген. мн. 

петнаестина и петнаестина 14.1.2.1.Ь. 

петнаестица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

петнаестогодишњiiк (IS-годишњак), -а 

м, вок. -аче, мн. -аци, -ака, -ацим а l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
петнаестогодишњакиња (15-годишњаки

ња), -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.а. 

петнаестогодишњii (1S-годишњи), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
петнаестогодишњица (1S-годишњица), -ё 

ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

петнаестоднёвнii (IS-днёвни), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
петнаестори, -е, -а 14.4. 
петнаесторица, -ё ж, инстр. -ом 14.1.2.1. 
петнаесторо с 14.1.3.; 14.4. 
петнii и петнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
петобiiнка, -ё ж, ген. мн. -банки и -банака 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пётобој, -оја м, инстр. -ем, ген. мн. петобо

ја 14.1.1.С. 

петобрirучед и петоробрirучед, -а м, ген. 

МН. -ёда 3.1.3.; 14.1.1.с. 
петовековнii ек. уп. ијек. петовјеКОВНii (В. 

петвјековнii) 

петовјеКОВНii = петвјековнii (В.) 
петОврстан,-сна,-сно,одр. петоврсни,-а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
петогодншњii, -а, -ё, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
петогодншњица, -ё ж, ннстр. -ом, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

петодинiiрка и петодинiiрка, -ё ж, дат. -ци, 

геи. ми. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
петоднёвнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
петоколонiiш, -аша м, ВОК. петоколонашу, 

инстр. петоколонашем (не -ом), МН. петоколо

наши, петоколонаша 14.1.1. 
петоколонiшки, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
петоколонаштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 

петОстопан 

петокрака, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -ки 11.3.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

петолетка ек. уп. ијек. петољетка 

петолетнii ек. уп. ијек. петољетнii 

петољетка ијек. (ек. петолетка), -ё ж, дат. -к и, 

ген. МН. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
петољетни ијек. (ек. петолетнii), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
петомесечнii ек. уп. ијек. петомјесечнii 

петомјесечнii ијек. (ек. петомесечнii), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
петонедёљнii ек. уп. ијек. петонедјёљнii 

петонедјёљнii ијек. (ек. петонедёљнii), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
петопарац, -арца м, инстр. петопарцем (не 

-ом), МН. петопарци, петопараца 6.2.1.; 14.1.1.С. 
петопОстотнii = петпОстотнii (В.) 
петопроцеНТНii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пётори, -е, -а 14.4. 
петорица, -ё ж, инстр. -ом, (мушкараца); Пе

торица, ист. муз. 14.1.2.1. 
петорка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. петорки и пе

торака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пёторо и пётеро, зб. бр. 14.4. 
петоропрст, -а, -о, ОДр. петоропрсти, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
петорОсатнii = петОсатнii (в.) 
петорОсложан = петОсложан (В.) 

петорОспратан = петОспратан (В.) 
петорочлан = петочлан (В.) 
петоро-шесторо, (нпр. путника) 12.2. 
петОсатНii, -а, -о, одр. пет6сатни, -а, -о, ген. 

МН. -их = петорОсатнii, -а, -о одр. петор6сатни, 

-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
петОсложан, -жна, -жно, одр. петОсложни, -а, 

-о, ген. МН. -их = петорОсложан, -жна, -жно, одр. 

петор6сложни, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
петОспратан, -тна, -тно, ОДр. пет6спратни, 

-а, -о, ген. ми. -их = петорОспратан, -тна, -тно, 

одр. петор6спратни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

петОспратница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

петОстопан, -пна, -пно, одр. петостопни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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петОстран 

петОстран, -а, -о, одр. петострани, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петОструк, -а, -о, одр. петоструки, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петоугао, -гла м, мн. петоуглови, петоуглбва 

6.2.1.; 7.2.1; 14.1.1.С. 
петоугаонй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петоугаонйк, -а м, мн. петоугаоници, петоу

гаоника, петоугаоницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
петоуглй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.; 

14.3. 
петохиљадарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 4.1.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
петочасовнй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петочлан, -а, -о, одр. петочлани, -а, -б, ген. 

мн. -их = петорочлан, -а, -о, одр. петорочлани, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петошк6лац, -лца м, вок. пётошкблче, ин

стр. петошкблцем (не -ом), мн. петошколци, 

петошколаца, петошколцима 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 
14.1.1. 

петошколка, -е Ж, дат. -КИ, ген. мн. -ки 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

петпарац, -арца м, инстр. петпарцем (не -ом), 

мн. петпарци, петпараца 6.2.1.; 14.1.1. 
петпарачкй, -а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
петпОстотнй = петопОстотнй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Петрарка (итал. Petrarca), -е м, дат. -ки 

1.2.1.1.a.; 1l.3.2ј.; 14.1.2.1. 
Петраркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
петраркист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

петраркilстичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Петреску (рум. Petrescu), Петрескуа м 

1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Петрескуов, -а, -о ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Петричин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пётри

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Петроварадинац, -нца м, инстр. Петрова

радинцем (не -ом), мн. Петроварадинци, Пе

троварадинаца, Петроварадинцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Петроварадйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.l.l.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
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Петровац на Млави, Петровца на Млави 

м, инстр. Петровцем на Млави 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

Петровац на Мору, Петрбвца на Мору м, ин

стр. Петрбвцем на Мору 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
Петровац, -бвца м, инстр. Петрбвцем (не -ом) 

1.2.l.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
петровац, -бвца, инстр. петровцем (не -ом), 

мн. петровци, петроваца, бот. 6.2.1.; 14.1.1. 
петровача, -е Ж, ген. мн. петровача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

петровачкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пе

тровац и Петровци) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Петровдан, Петровдана и Петрова дана 

(дне) м, лок. Петровдану и о Петрову дану (дне) 

1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
петровданскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
петровскй и петровскй, -а, -б, ген. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Петровци, Петроваца м мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
Петровчанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.l.l.d.; 

3.1.2.; 14.1.1.а. 
Петровчанка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Петровчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), (насеље 

у Београду; презиме) 1.2.1.1.a.h.; 3.1.3.; 14.1.1. 
петровчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-ића, бот. 3.1.3.; 14.1.1.С. 
Петроград, -а м, (данас рус. Санкт-Петер

бург, енгл. Saint Petersburg) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
петроградскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
Пётрограђанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.I.d.; 

3.3.2.а.; 14.l.l.а. 

Пётрограђiiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
петролёјка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
петролёјскй, -а, -б, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
петрохемија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
петсто = пет стотйна, бр. 14.4. 
петстогодишњй (500-годишњи), -а, -е, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 



петстбтi 

петстбтi, -а, -о, ген. мн. -йх 14.4. 
петунија, -е ж, дат. -ији, инетр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пет-шест 12.2. 
пет-шест, пет-шест стотина, пет-шест хи

љада 12.2. 
пеli, пёliи ж, инетр. пёћи и пећу, лок. пећи, мн. 

пёћи, пећй, пећима 14.1.2.2. 
Пеli, Пёћи ж, лок. Ш:ћи 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.2. 
Пеliанац, -нца м, вок. Пёћанче, инетр. Пећан

цем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
Пеliанин, -а м, мн. -ан и, -ана, (становник из 

Пећи) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Пеliанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пеliар, -ара м, вок. пёћару и пёћiiре, инетр. пе

ћарем и пећаром, мн. пећари, пећара 14.1.1. 
пеliарев и пеliаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пеliарница, -е ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца 

3.2.1.; 14.1.2.1. 
пеliи, печем, прил. сад. пекући, прид. рад. пё

као,пекла,пекло,прид.трп.печен,импр.пеци, 

пецимо, пеците 8.1.2.1.; 11.1.1.а.(2.); 14.5.1.1.(1). 
пеliина, -е ж, мн. пећине, пёћйна 14.1.2.1.Ь. 

пеliинскi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Пеliка патријаршија, Пёћке патријаршије 

ж 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1.; 14.3. 
пеliка, -е ж, дат. пёћки, ген. мн. пёћки И пё

ћiiкa 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пеliкi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 1О.3.а.; 14.3. 
пеliнi, -а, -о, ген. мн. -йх, (према пеli) 4.2.а.; 

14.3. 
пеliњак, -а м, мн. пёћњаци, пёћњака, пёћња

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пех, пеха м, мн. пехови, пехова 4.1.; 14.1.1.С. 
пехар, -ара м, инетр. пехаром, мн. пехари, пе

хара и пехар, -а м, инетр. -ом, мн. -и, -ара 4.1.; 
14.1.1.С. 

пехараст, -а, -о, одр. пёхарасти, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пехарнiк, -а м, вок. пехарнйче, мн. пехар

ници, пехарнйка, пехарнйцима 4.1.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

пехарничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

печеница 

пехарчиli, -а м, инетр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћii 3.1.3.; 4.1.; 14.1.1.С. 
пехливан р. пОКр. = пеливан (в.) 

пецаљка, -е ж, дат. -ки И -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пецарош, -а м, ВОК. -у, инетр. -ем (не -ом), ген. 

ми. пецароша 14.1.1.С. 

пецати, -ам, прил. сад. пёцајући 14.5.1.1.(3). 
Пеција, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инетр. -ијом 

5.1.5.; 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
пецкав, -а, -о, одр. пёцкавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пецка ло, -а с И м, ген. мн. пёцКiiла 14.1.3. 
пецкати (се), -ам (се), прил. сад. пёцкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
пецнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
пец-пец (р. пёц), узв. 12.2. 
печа, -е ж, ми. пёче, печа 3.1.1.; 14.1.2.1.Ь. 
печал, -и ж и м, ген. мн. -алй 14.1.2.2.; 14.1.1. 
печалан, -лна, -лно, пёчалнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
печалба, -е ж, ген. мн. печалбй 14.1.2.1.Ь. 

печалбар, -а м, вок. -у И -е, инетр. -ем и -ом, 

мн. -и, -ара 3.1.1.; 14.1.1. 
печалбарити, печалбарйм, прил. сад. печал

барећи 14.5.1.1.(4). 
печалити, печiiлйм, прил. сад. печа.лећи 

14.5.1.1.(4). 
печат, -а м, ми. печати, пёчата 14.1.1.С. 

печатити, -йм, прил. сад. печатећи 

14.5.1.1.(4). 
печатнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
печатнiк, -а м, мн. печатнйци, печатнйка, 

печатнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
печаторезац, -сца м, вок. пёчаторешче, инстр. 

печаторесцем(не-ом),мн.печаторесци,печатО

резаца, печаторесцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.1. 

печаторезачкi, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

печаторезница, -е ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

печаliёње, -а с, ген. мн. печаћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
печеница, -е ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 
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печёнка 

печёнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

печењiк, -ака М, мн. печењаци, печењака, 

печењацимаll.2.1.(2); 14.1.1. 
печењiр, -ара М, ВОК. пёчењару и пёчењаре, 

инстр. печењарем и печењаром, мн. печењари, 

печењара 14.1.1. 
печењара, -ё ж, ген. МН. печењара 14.1.2.1.Ь. 

печењiрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.а. 

печењiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
печење, -а с, ген. мн. печења, (печено месо) 

14.1.3. 
печёње, -а с, ген. мн. печёња, (према печи

ти (се» 14.1.3. 
печёње, -а с, ген. мн. печёња гл. ИМ. 14.1.3. 
печити (се), печйм (се), прил. сад. печёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
Печуј, Печуја М, инстр. Печујем (не -ом), 

(Клајн 2009: "Печуј (данас ретко Печух) наш 
је назив за мађарски град Печ (Pecs) 1.2.1.1.Ь.; 

3.1.1.; 14.1.1. 
Печујац, Шчујца М, инстр. Печујцем (не -ом), 

мн. Печујци, Печујаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
печујски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
печурка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. печурака 

6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
печуркаст, -а, -о, одр. печуркастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
печурчица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пеш, пеша М, мн. пешеви, пешёва 14.1.1. 
пешадија ек. уп. ијек. пјешадија 

пешадијски ек. уп. ијек. пјешадијски 

пешадинац ек. уп. ијек. пјешадинац 

пешiк ек. уп. ијек. пјешiк 

пешаков ек. уп. ијек. пјешаков 

пешачити ек. уп. ијек. пјешачити 

пешiчки ек. уп. ијек. пјешiчки 

пёшицё ек. уп. ијек. пјёшицё 

пёшкё ек. уп. ијек. пјёшкё 

пешкир, -ира М, инстр. пешкиром, мн. пе

шкири, пешкира 14.1.1. 
пешкириli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-йћii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
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пигментација 

пешкирче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
Пёшта, -е ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Пештанац, -нца М, инстр. Пештанцем (не 

-ом), мн. Пештанци, Пештанаца, Пештанцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Пештiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пёштански, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пешчан ек. уп. ијек. пјешчан 

пешчаник ек. уп. ијек. пјешчаник 

пешчаница ек. уп. ијек. пјешчаница 

пешчара ек. уп. ијек. пјешчара 

пивiр, -ара М, вок. пйваре и пйвару, инстр. пи

варом и пиварем, мн. пивари, пивара 14.1.1. 
пивара, -ё ж, мн. пиваре, пйвара 14.1.2.1.Ь. 

пиварев и пиваров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пивiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
Пiiвљанин, -а М, МН. Пивљани, Пивљана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Пивљiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пивница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

пивничiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
пивничiрство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
пивнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пиво, -а с 14.1.3. 
пивопија, -ё ж и М, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пивотiiчје, -а с, ген. мн. пивоточја 14.1.3. 
пивски, -а, -о, ген. мн. -их, (према пиво и 

Пйва) 4.2.а.; 14.3. 
пивuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, пйвџија 5.1.5.; 14.1.1. 
пигмёј, -еја М, мн. пигмеји, пигмеја, (безна

чајан човек) 5.1.6.; 14.1.1. 
Пигмёј, -еја М, мн. Пигмеји, Пигмеја, (при

падник афричког племена) 1.2.1.1.d.; 5.1.6.; 
14.1.1. 

пигмент, -а М, МН. пигменти, пигмената 6.3.; 
14.1.1.с. 

пигментација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 



пигментскй 

пигментскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пнжама не него ПИЩIма (в.) 

Пиза (итал. Pisa), -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
пијавица, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. -ица 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

пијавичар, -а м, вок. -у И -е, инсТр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
пијан (не пјан), -а, -о, одр. пијани, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
пијанац, -нца м, вок. пијанче, инстр. пијан

цем (не -ом), мн. пијанци, пијанаца, пијан цима 

6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
пијандура (не пјандура), -ё ж и м 

14.1.2.1.а. 

пијанiiно, -а м, ген. мн. пијанйна 5.1.5.; 
14.1.1.С. 

пијанисимо, прил. 5.1.5.; 14.6. 
пијанисимо, -а м, ген. мн. пијанисима 5.1.5.; 

14.1.1.С. 

пијанист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 5.1.5.; 
14.1.1.е. 

пијанистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а; 
5.1.5.; 14.3. 

пијанисткиња, -ё ж, ген. МН. пијанисткиња 

5.1.5.; 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пијаница, -ё ж и м (мн. ж), вок. -е, инсТр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
пијаничин, -а, -о, ген. мн. -их, (према пија

ница) 3.1.2.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
пијаничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
пијанка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 5.1.5.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пијано, прил., (муз., тихо) 5.1.5.; 14.6. 
пијаност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пијанство, -а с, мн. пијанства, пијанстава 

5.1.5.; 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пијанчевати = пијанчити (в.) 
пијанчина, -ё ж и м, ген. мн. пијанчйна 3.1.3.; 

5.1.5.; 14.1.2.1.; 14.1.1. 
пијанчити, -им, прил. сад. пијанчёћи 5.1.5.; 

14.5.1.1.(4). 
пијаliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 5.1.5.; 

14.3. 
пијаца, -ё ж, мн. пијаце, пијаца 5.1.5.; 14.1.2.1. 

= пијац, -а м, мн. пијаци, пијаца 5.1.5.; 14.1.1. 

пијук 

пијачар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

-и, -ара 3.1.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
пијачарев и пијачаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
пијачарина, -ё ж, ген. мн. пијачарйна 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

пијачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

пијевац ијек. (ек. певац), -вца м, вок. пијевче 

(ек. певче), мн. пијевци, пијеваца (ек. певци, пе

ваца) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
пијевница (не пјевница) ијек. (ек. певница), 

-ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, цркв. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

пијевчев ијек. (ек. певчев), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
пиједестал, -ала м, мн. пиједестали, пиједе-

стала 5.1.5.; 14.1.1. 
Пијемонт, -а м 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.1. 
Пијемонтежанин = Пијемонтез (в.) 

Пијемонтез, -еза м, мн. Пијемонтези, Пи-

јемонтеза = Пијемонтежанин, -а м, мн. -ани, 

-ана 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
пијемонтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
пијење, -а с, ген. мн. пијёња 5.1.5.; 14.1.3. 
пијетао ијек. (ек. петао), пијетла (ек. петла) 

м, вок. пијетле (ек. петле), мн. пијетли, пијета

ла поред пијетлови, пијетлова (ек. петли, пета

ла поред петлови, петлова) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 
7.2.1.; 14.1.1. 

пијетет, -ета м, мн. пијетети, пијетета 5.1.5.; 
14.1.1.С. 

пијетизам, -зма м, мн. -зми, -зама 5.1.5.; 
6.1.3.; 14.1.1.с. 

пијетист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 5.1.5.; 
14.1.1.е. 

пијетистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

пијетисткиња, -ё ж, ген. мн. пијетисткйња 

5.1.5.; 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пијетлов ијек. (ек. петлов), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
пијук, -а м, мн. пијуци, пијука, пијуцима 

5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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пијукавац 

пијукавац, -авца М, ВОК. пијукавче, инстр. пи

јукавцем (не -ом), мн. пијукавци, пијукаваца 

6.2.1.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1. 
пијукати, пијучём, прил. сад. пијучући и пи

ј5'кати, пијучём, прил. сад. пијучући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
пијуцати и пијуцати = пијуцкати (в.) 
пијуцкати, -ам, прил. сад. пијуцкајући = пи

јуцати, пијуцам, прил. сад. пијуцајући и пијуца

ти, -ам, прил. сад. пијуцајући 14.5.1.1.(3). 
пијучина, -ё ж, ген. мн. пијучйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

пик, -а м, мн. пикови, пикова, (боја у карта

ма за играње) 14.1.1.с. 

пикантан, -тна, -тно, одр. пикантнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пнкантерија, -ё ж, дат. ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пикантност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Пикардија (фр. Picardie), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Пикасо (шп. Picaso), Пикаса м, (Клајн 2009: 

"Пикаса или Пикасоа, (према ШП., или према 

фр. изговору).") 15.1.1.а; 1.2.1.1.а. 

пикати, -ам, прил. сад. пикајући 14.5.1.1.(3). 
пикирати, пикйрам, 3. Л. мн. пикирају, прил. 

сад. пикирајући 14.5.1.1.(3). 
пirкник, -а м, мн. пикници, пикнйка, пикни

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пirкничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пиколо, -а м, мн. пиколи, пикола, (дечак по-

служитељ; мала флаута) 14.1.1. 
пirктијаст = пirхтијаст (в.) 
пirктије = пirхтије (в.) 
пила, -ё ж, ген. мн. пИла 14.1.2.1.Ь. 

пirлав, -ава М, мн. пилави, пилава 14.1.1.С. 

пИле, -ета с, мн. пилићи, пилйћа м, зб. пилад, 

-и ж 14.1.1.; 14.1.2.2.; 14.1.3. 
пirлетина (не пirлеЬина), -ё ж 14.1.2.1. 
пirлеЬй и пилеЬй, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
пirлеliина не него пirлетина (в.) 

пилинг, -а м, мн. пИлинзи, пИлйнга, пИлин

зима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пилити, пй.лЙм, прил. сад. пИлёћи 14.5.1.1.(4). 
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пинија 

пилirЫр, -аре м, вок. пИлићiiру и пилићiiре, 

и нстр. пилићарем и пилићаром, мн. пилићари, 

пилић!iра 14.1.1. 
пилиЬарев и пилиliаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
пилirЫрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пилirЫрнйк, -а м, мн. пилићарнйци, пили

ћiiрнйка, пилићiiрнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пилиЫрство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
пirлот, -ота м, ВОК. пилоте, мн. пилоти, пи

лота 14.1.1.С. 

пилотажа, -ё ж 14.1.2.1. 
пилотирати, пилотйрам, 3. Л. мн. пилотира

ју, прил. сад. пилотирајући 14.5.1.1.(3). 
пirлотскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пиљак, пиљка м, мн. пиљци, пйљака, пиљ

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пirљар, -ара м, ВОК. пиљару и пиљаре, ин

стр. пиљарем и пиљаром, мн. пиљари, пиља

ра 14.1.1. 
пиљарев и пиљаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пиљарица = пirљарка (в.). 
пиљаричин = пirљаркии (в.) 
пиљаричкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пirљарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

= пиљарица, -ё ж, ВОК. инстр. -ом, ген. мн. -йца 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пИљаркин = пиљаричин, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пИљарница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

пИљевина, -ё ж, ген. мн. пиљевйна 14.1.2.1. 
пиљёње, -а с, ген. мн. пйљёња, (према пили

ти и пиљити) 14.1.3. 
пitљити, -йм, прип. сад. пйљёћи, (нетремице 

гледати) 14.5.1.1.(4). 
пинакотека, -е ж дат. -ци, ген. мн. -ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пirнгвйн, -ина М, мн. пингвини, пингвина 

14.1.1.а. 

пинг-понг, пинг-понга м 12.2.; 14.1.1. 
пинија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 



пннијин 

пннијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 
Пннк Пантер, Пинк llIiHTepa м, ВОК. Пинк 

llIiHTepy, инстр. Пинк llIiHTepoM 1.2.1.1.Ь.; 9.1.1.; 
14.1.1. 

пинцета, -ё ж, мн. пинцете, пинцета 

14.1.2.1.Ь. 

пннч, -а м, инстр. пинчем (не -ом), мн. пин

чеви, пинчёва, (пас) 3.1.1.; 14.1.1. 
пион, -она м, ВОК. пионе, мн. пиони, пиона 

5.2.3.; 14.1.1.с. 
пионiiр, -ира м, ВОК. пиониру И пионире, ИН

стр. пионирем и пиониром, мн. пионири, пио

нира 5.2.3.; 14.1.1. 
пионiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

5.2.3.; 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пионiiркин, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пионiiрски, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пионирчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -ића 3.1.3.; 5.2.3.; 14.1.1. 
пнпав, -а, -о, одр. пипави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
пiinавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пiшак, пипка м, мн. пипци, пипака, пипци

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пипiiљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

пнпати (се), -ам (се), ПРИП. сад. пипајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
пипета, -ё ж, мн. пипете, пипета 14.1.2.1.Ь. 

Пiiniiн Малii, Пипина Малог(а) м 1.2.1.1.а.; 

14.3. 
пипиревка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

пнпкати (се), -ам (се), ПРИП. сад. пипкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
пнпнути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
пнр, -а м, инстр. -ом, мн. пирови, пирова и 

пирови, пирова 14.1.1. 
пирамида, -ё ж, ген. мн. пирамИда 14.1.2.1.Ь. 

пнрамидiiлан, -лна, -лно, одр. пирамидални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пирамiiднii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

Пироliiiнка 

пирiiт, -ата м, ВОК. пирате, мн. пирати, пи-

рата 14.1.1.с. 

пирiiтскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пире, -еа м 14.1.1. 
пиринач, -инча м, инстр. -ем (не -ом) 3.1.3.; 

14.1.1. 
Пиринеји, -еја м мн. 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пиринејскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Пиринејско полуострво, Пиринёјског(а) 

полуострва с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3.; 14.3. 
пиринчаНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пирiiнчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ПИРИНЧiiште, -а с, ген. мн. пиринчишта 

14.1.3. 
пирiiТ, -ита м 14.1.1. 
пирити, пирим и пирим, ПРИП. сад. пирёћи 

14.5.1.1.(4). 
пирјiiн, -ана м, мн. пирјани, пирјаНii 

14.1.1.с. 

пирјанити, пирјаним, ПРИП. сад. пирјанёћи 

14.5.1.1.(4). 
ПирлИтор, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
пирнути, пирнём 14.5.1.1.(1). 
пировати, пирујём, ПРИП. сад. пирујући и пн

ровати, -ујём, ПРИП. сад. пирујући 14.5.1.1.(2). 
пироман, -а м, ген. мн. -и, -ана и пиромiн, 

-ана м, ВОК. пиромане, МН. пиромани, пирома

на 14.1.1. 
пироманија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
пиротехника, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

\1.2.1.(1); 14.1.2.1. 
пиротехничiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ем и 

-ом, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 

пиротехниЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пиротскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Пироliанац, -нца м, инстр. Пироћанцем (не 

-ом), мн. Пироћанци, Пироћанаца, Пироћанци

ма = Пироliанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 
3.2.2.а.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

Пироliанин = Пнроli3нац (В.) 
Пироliiiнка (према Пироliанац) и Пироliiiн

ка (према Пироliанин), -ё ж, дат. -ки (-ци), ген. 

мн. -ки 1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; \1.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
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пируета 

пируета, -е ж, мн. пируете, пируета 

14.1.2.1.Ь. 

писак, писка м, мн. писци, писака и пискови, 

пискбва 11.2.1.(2); 14.1.1. 
писаљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

писамце и писамце, -а и -ета с 14.1.3. 
писаннја = писаније (В.) 
писаније, -а с, мн. писанија, писанйја 5.1.5.; 

14.1.3. = писанија, -е Ж, мн. писаније, писанйја 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
писанка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

писар, -ара м, ВОК. писару и писаре, инстр. 

писарем и писаром, мн. писари, писара и пи

сар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ем и -ом, мн. -и, 

-ара 14.1.1. 
писарев и писарев = писаров и пИсаров, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
писаричин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према писа

рица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
писарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
писарница, -е Ж, инстр. -бм, ген. мн. -йца 

14.1.2.I.Ь. 

писарничкй, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

писарчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -йМ 3.1.3.; 14.1.1.с. 
писати, пишем, прил. сад. пишући 

14.5.1.1.(2). 
писаliй, -а, -е, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
писац, писца м, ВОК. пишче, инстр. писцем (не 

-ом), мн. писци, писаца, писцима 6.2.1.; 8.2.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 

писка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. мн. -кй И -ка 

11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1. 
пИскав, -а, -о, одр. пискавй, -а, -б, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пИскавац, -авца М, ВОК. пискавче, инстр. пи

скавцем (не -ом), мн. пискавци, пискаваца 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 

пискавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пискарало, -а с и М, мн. -ала, -ала 14.1.3. 
пискарати, -ам, прил. сад. пискарајући 

14.5.1.1.(3). 
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пirrије 

пискУтав, -а, -о, одр. пискутавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пискУтати, пискућём, прил. сад. пискућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
пИсмен, -а, -о, писменй, -а, -б, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
писменост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
писмо, -а с, мн. писма, писама 6.2.2.; 14.1.3. 
писмоноша, -е м, мн. ген. писмонбша 

14.1.2.1. 
пИснути, -нем 14.5.1.1.(1). 
писоар, -ара м, инстр. писоаром, мн. писоари, 

писоара 14.1.1.с. 

пИста, -е Ж, мн. писте, писта 14.1.2.1.Ь. 

Пистоја (итал. Pistoia), -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
пИта, -е Ж, мн. пите, пита 14.1.2.1.Ь. 

питагорејац, -ејца м, ВОК. питагорејче, ин

стр. питагорејцем (не -ом), мн. питагорејци, 

питагорејiiца, питагорејцима = питагоровац, 

-бвца М, ВОК. питагорбвче, инстр. питагорбвцем 

(не -ом), мн. питагорбвци, питагороваца 6.2.1.; 
11.1.1.a.(l); 14.1.1. 

питагоровац = питагорејац (В.) 

питалац (не пirrаоц), -аоца м, ВОК. питаоче, 

инстр. питаоцем (не -ом), мн. питаоци, питалаца, 

питаоцима 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
пirrаоц не него питалац (В.) 

пИтати, -ам, прил. сад. питајући, (заст. хра

нити) 14.5.1.1.(3). 
питати, питам, прил. сад. питајући 

14.5.1.1.(3). 
пirrач, -ача м, ВОК. питачу, инстр. питачем (не 

-ом), мн. питачи, питача 3.1.3.; 14.1.1. 
питачица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -бм, ген. МИ. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пilтбул, -а м, мн. питбули, питбула 14.1.1.; 

8.1.3.2.2. 
Питер (енгл. Peter), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
пИти, пијем, прил. сад. пйјући, им пер. пиј, пиј

мо, пијте, прид. рад. пио, пИла, пило, прид. трп. 

пит поред пијен, -ена, -ено 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
Питија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијбм 

1.2.1.1.f.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пirrије не него пихтије (В.) 



пiтијскii 

пiтијСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 
14.3. 

питкост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пИтом, -а, -о, одр. питомй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
питомац, питомца, вок. питомче, инстр. пи

томцем (не -ом), мн. питомци, питомаца, пи

томцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
питомина, -ё ж, мн. питомине, питомина 

14.1.2.1.Ь. 

питомити, питомйм, прил. сад. питомёћи 

14.5.1.1.(4). 
питоми ца, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

пИтомост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
питомчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пИтон, -она м, мн. питони, питона 14.1.1.С. 

питорескан, -кна, -к но, одр. питорескнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
питорескност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пиliе, -а с, ген. мн. пићii 3.2.2.а.; 14.1.3. 
пихтијаст, -а, -о, одр. пихтијастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = пиктијаст, -а, -о, одр. пиктијастй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
пихтије (не пИтије) = пиктије, -а ж мн. 

(Клајн 2009: "йuхшuја или йuхшuје, боље не
го йuкшuја и йuкшuје (у турском ова реч има 

х.)") 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пица (итал. pizza), -ё ж, дат. пици, мн. пицё, 

пица 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
пицерија (итал. pizzeria), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
пищiма енгл. = пижама фр., -ё ж, 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
пиштаљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

пиштати, -йм, прил. сад. пиштёћи 14.5.1.1.(4). 
пitшчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.3. 
пјан не него пијан (в.) 

пјандура не него пијандура (в.) 

пјевалйште ијек. (ек. певалiiште), -а с, ген. 

мн. пU)ёвалйштii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 

пјевчиli 

пјевало ијек. (ек. певало), -а с, ген. мн. п(ј)ё

вала 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
пјеваљка ијек. (ек. певаљка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй, (ирон. певачица) 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.3.2.; 14.1.2.1.а. 

пјеванија ијек. (ек. певанија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

пјеванка ијек. (ек. певаика), -ё ж, дат. -ци, ген. 

мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
пјевање ијек. (ек. певање), -а с, ген. мн. пU)ё

вања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
пјевати ијек. (ек. певати), -ам, прил. сад. пU)ё

вајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пјевач ијек. (ек. певач), -ача м, вок. пU)ёвачу, 

инстр. пU)евачем (не -ом), мн. пU)евачи, пU)ева

ча 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
пјевачев ијек. (ек. певачев), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјевачица ијек. (ек. певачица), -ё ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

пјевачиции ијек. (ек. певачиции), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјевачкii ијек. (ек. певачкii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пјевица ијек. (ек. певица), -ё ж, вок. -е, ин

стр. -ом, мн. пU)евице, п(ј)ёвйца 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

пјевљив ијек. (ек. певљив), -а, -о, ОДР. пU)ев

љивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

пјевиица не него пијевиица (в.) 

пјевиути ијек. (ек. певиути), -нём, (мало 

запевати, друго је пијевнути) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1) 

пјевуцкати ијек. (ек. певуцкати), -ам, прил. 

сад. п(ј)евуцкајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пјевуцнути ијек. (ек. певуциути), пU)евуц

нём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
пјевушити ијек. (ек. певушити), пU)евушйм, 

прил. сад. пU)евушёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пјевчииа ијек. (ек. певчина), -ё ж, мн. п(ј)ев

чине, пU)ёвчйна 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пјевчиli ијек. (ек. певчиli), -а м, вок. пU)евчи

ћу, инстр. пU)евчићем (не -ом), мн. п(ј)евчићи, 

пU)ёвчйћii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
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пјевчиli 

пјевчиli ијек. (ек. певчиli), -а М, вок. пU)ёвчи

ћу, иистр. пU)евчићем (не -ом), МН. пU)евчићи, 

пU)ёвчићii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
пјега ијек. (ек. пега), -е ж, дат. пU)ёги, МН. пU)ё

ге, пU)ега 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
пјегав ијек. (ек. пегав), -а, -о, одр. пU)ёгави, 

-а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјегавити ијек. (ек. пегавити), -им, прип. сад. 

пU)ёгавећи и пјегавити ијек. (ек. пегавити), 

пU)егавим, прип. сад. пU)егавећи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

пјегавост ијек. (ек. пегавост), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

пјегаст ијек. (ек. пегаст), -а, -о, одр. пU)ёга

сти, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјена ијек. (ек. пена), -е ж, МН. пU)ёне, пU)ена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјенаст ијек. (ек. пенаст), -а, -о, одр. пU)ёна

сти, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјёније, -а с, ген. МН. пјёнија 2.1.2.; 14.1.3. 
пјенити (се) ијек. (ек. пенити (се», -им 

(се), прип. сад. пU)ёнећи (се) 2.1.2., 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

пјенУшавијек.(ек.пенУшав),-а,-о,одр.пU)енУ-

шави, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјенушавост ијек. (ек. пенушавост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пјенушати (се) ијек. (ек. пенушати (се», -ам 

(се), прип. сад. пU)енушећи (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

пјенушити (се) ијек. (ек. пенушити (се», пје

нушим (се), прип. сад. пU)енушећи (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

Пјёр (фр. Pierre), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
пјескiiр ијек. (ек. пескiiр), -ара М, ВОК. пU)ё

скаре и пU)ескару, инстр. пU)ескаром и п(ј)е

скарем, МН. пU)ескари, пU)ескара 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 

пјескарев и пјескаров ијек. (ек. пескарев и 

песюiров), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

пјесю\рица ијек. (ек. песю\рица), -е ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -и ца, бот. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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пјескiiрница ијек. (ек. пескврница), -е ж, ин

стр. -ом, ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјескiiрски ијек. (ек. пескiiрски), -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјесковит ијек. (ек. песковит), -а, -о, одр. пU)е

сковити, -а, -о ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

пјесковитост ијек. (ек. песковитост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пјесковница = пјескаоиица (В.) 
пјескуља = пјескуша (В.) 
пјескуша ијек. (ек. пескуша), -е ж = ијек. пје

скуља (ек. пескуља), -е ж, (песковита земља) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
пјесма ијек. (ек. песма), -еж, МН. пU)ёсме, пU)ё

сама 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјесмврица ијек. (ек. песмврица), -е ж, инстр. 

-ом, ген. МН. -ицii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјесмица ијек. (ек. песмица), -е ж, инстр. -ом, 

ген. МН. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјесмотворац ијек. (ек. песмотворац), -рца 

М, вок. п(ј)ёсмотворче, инстр. п(ј)есмотв6рцем 

(не -ом), МН. пU)есмотв6рци, пU)есмотвораца, 

п(ј)есмотв6рцима2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1. 

пјесник ијек. (ек. песник), -а М, вок. п(ј)ёсни

че, мн. пU)ёсници, пU)ёсникii, пU)ёсницима 

2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пјесникиња ијек. (ек. песиикиња), -е ж, ген. 

мн. пU)ёсникиња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
пјёсникињии ијек. (ек. пёсникињин), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјесников ијек. (ек. песииков), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјеснички ијек. (ек. песнички), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пјесништво ијек. (ек. песништво), -а с, 

МИ. п(ј)ёсништва, п(ј)ёсништава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 

пјетлиli ијек. (ек. петлиli), -а М, инстр. -ем (не 

-ом), мн. -и, пU)ётлићiiи пјетлиli ијек. (ек. петлиli), 

-ића М, инстр. пU)етлићем (не -ом), мн. пU)ет-

лићи, пU)етлића 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
пјеш8дија ијек. (ек. пеш8дија), -е ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, мн. -иј е, -иј а 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 



пјеш8дйјскй 

пјеш8дйјскй ијек. (ек. пеш8дйјскй), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пјешадинац ијек. (ек. пешадинац), -нца М, 

вок. пU)ёшадинче, инстр. пU)ешадинцем (не 

-ом), мн. пU)ешадинци, пU)ешадИНiiца, пU)еша

динцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
пјешак ијек. (ек. пешак), -ака М, вок. пU)ёша

че, мн. пU)ешаци, пU)ешака, пU)ешацима 2.1.2.; 
2.2.2.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

пјешаков ијек. (ек. пешаков), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјешачити ијек. (ек. пешачити), пU)ешачим, 

прил. сад. пU)ешачећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пјешiiчкй ијек. (ек. пешачкй), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјi;шицё ијек. (ек. пi;шицё), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
пјi;шкё ијек. (ек. пi;шкё), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
пјешчан ијек. (ек. пешчан), -а, -о, одр. пU)еш

чани, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пјешчанйк ијек. (ек. пешчаник), -и ка М, мн. 

пU)ешчаници, пU)ешчаника, пU)ешчаницима 

2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пјешчаница ијек. (ек. пешчаница), -е ж, нн

стр. -ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пјешчара ијек. (ек. пешчара), -е ж, мн. пU)еш

чаре, пU)ёшчара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ПКБ (пё-ка-бё), ПКБ-а (пё-ка-бёа), скр. од 

Пољопривредни комбинат Београд 1.2.1.1.m.; 
13.3.2. 

плав, -ава, -аво, одр. плави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
плаван, -вна, -вно, одр. плавни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плiвётан, -тна, -тно, одр. плавёТНи, -а, -5, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плавети (се) ек. уп. ијек. плавјети (се) 

плаветнило, -а с, ген. мн. плаветнила 

14.1.3. 
плiветност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Плави воз, Плавог(а) воза М 1.2.1.1.i.; 14.3.; 

14.1.1. 
Плави оркестар, Плавог(а) оркестра М 

1.2.1.1.0.; 14.3.; 14.1.1. 
плав ило, -а с, мн. плавила, плавила 14.1.3. 

плазма 

плавити (се), плавим (се), прил. сад. пла

већи (се), прид. трп. плављен, (према плав) 

14.5.1.1.(4). 
плавити, -им, прил. сад. плавёћи, прид. трп. 

плављен, (заливати, натапати) 14.5.1.1.(4). 
плавичаст, -а, -о, одр. плавичасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3.; 
плавјети (се) ијек. (ек. плавети (се», -вим 

(се), прил. сад. плавU)ёћи (се), (постајати плав) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
плавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
плављёње, -а с, ген. мн. ПШlвљёња, (према 

плавети, плавити и плавјети) 14.1.3. 
плiвљёње, -а с, ген. мн. плављёња, (према 

плiвити) 14.1.3. 
плавност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плаво, прил., комп. плављё и плавље, (пре

ма плав) 14.6. 
плавојка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
плавојкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
плавојчица, -е ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
плаво кос, -а, -о, одр. плаво коси, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
плавомодар, -дра, -дро, одр. плавомодри, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
плавоок, -а, -о, одр. плавооки, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
плавосiiв, -а, -о, одр. плавосйви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
плагијат, -ата М, мн. плагијати, плагијата 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
плагијатор, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ора 5.1.5.; 14.1.1. 
плагијаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
плагирати, пшlгирам, 3. л. мн. плагирају, 

прил. сад. плагирајући 14.5.1.1.(3). 
плiжёње, -а с, ген. мн. плажёња, (према пла

зити) 8.2.2.1.; 14.1.3. 
плазити (се), -им (се), прил. сад. плазећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
плазма и плазма, -ё ж 14.1.2.1. 
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плазматичан 

плазматичан, -ч на, -чно, одр. плазматичнй, 

-а, -о, геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плазматичкй, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пл8змодијум, -а М, иистр. плазмодијумом, 

ми. пшiзмодијуми, пшiзмодијума (и пл8змодiiј, 

-ија М, иистр. пшiзмодијем, МИ. пшiзмодији, пла

змодйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
плакар, -ара М, иистр. плакаром, МИ. плака

ри, плакара 14.1.1. 
плакат, -ата М, МИ. плакати, плаката 14.1.1. = 

плаката, -ё ж, МИ. плакате, плаката 14.1.2.1. 
плаката = плакат (В.) 
плакати, плачём, прип. сад. плачући, (лити, 

ронити сузе) 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
плакати, пл1iчём, прип. сад. плачући, (пра

ти, испирати; квасити, мочити) 1l.1.I.b.; 
14.5.1.1.(2). 

плакатирати, плаюiтйрам, 3. п. МИ. плакати
рају, прип. сад. плакатирајући 14.5.1.1.(3). 

плакатнй = плакатскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
плакатскй = плакатнй (В.) 
плакета и плакета, -ё ж, геи. МИ. плакета 

14.1.2.1.Ь. 

пламен, -а, -о, одр. пшiменй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
плiмён, -ена м, лок. пламену и пламену, 

МИ. пламенови, пламенова и пламен и, пламё

на 14.1.1.с. 

пламенак, -нка М, МИ. пламенци, пшiмёнака, 

пламен цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пламенац, -нца М, иистр. пламенцем (не -ом), 

МИ. пламенци, пшiмёнаца, пламенцима 6.2.1.; 
14.1.1. 

пламенйк, -ика м, ми. пламен ици, пламен и

ка, пламеницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пламёнка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. пшiмёнкй И 

пшiменака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пламенчев, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пламенчиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. МИ. 

-йМ 3.1.3.; 14.1.1.с. 
пламењача, -ё ж 3.1.3.; 14.1.2.1. 
пламечак, -ч ка м, ми. пламечци, пшiмёчака, 

пламечцима = пламичак, -ч ка М, ми. пламич-
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ци, пшiмйчака, пламичцима 3.1.3.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

пламичак = пламечак (В.) 

пламтети ек. уп. ијек. пламтјети 

пламтјети ијек. (ек. пламтети), пшiмтйм, 

прил. сад. пламтU)ёliи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пламliёње, -а с, геи. ми. пшiмћёња, (према 

пламтети и пламтјети) 3.2.2.а.; 14.1.3. 
плiндовати и пландовати, -ујём, прип. сад. 

пландујући и пл1iндујући 14.5.1.1.(2). 
планетаријум, -а М, иистр. планетаријумом, 

ми. планетаријуми, планетаријума (и планета

рйј, -иј а м, иистр. планетаријем, ми. планетари

ји, планетарйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
планетнii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
планетойд, -ида М, ми. планетойди, плане

тойда 14.1.1.с. 

планётскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
планиметрија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
планиметрйјскй = планиметричкй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.1.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
планиметричкii = планиметрйјскй (В.) 
планина, -ё ж, дат. планини и планини, МИ. 

планине, планина 14.1.2.1.Ь. 

планинар, -ара М, ВОК. планинару и план и

наре, иистр. планинарем и планинаром, ми. пла

ниюiри, планинара 14.1.1. 
планинарев и планинlipов, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
планинарити, планинарйм, прип. сад. пла

нинарёћи 14.5.1.1.(4). 
планинарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
планинац, -нца М, ВОК. планйнче, иистр. пла

нинцем (не -ом), ми. планинци, пшiнйнаца, пла

нинцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
планйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
планiiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
планирати, пшiнйрам, 3. л. ми. планирају, 

прип. сад. планирајући 14.5.1.1.(3). 
планути и плiнути, планём 14.5.1.1.(1). 
Пласидо (шп. Placido), -а М, име 1.2.1.1.а; 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
пласирати, пласйрам, 3. п. ми. пласирају, 

прил. сад. пласирајуliи 14.5.1.1.(3). 



пласман 

пласман, -ана м, мн. пласмани, пласмана 

14.1.1.С. 

пласт, пласта м, мн. пластови, пластова, 

з6. плашће, -а с 3.2.2.а.; 6.3.; 8.2.2.1.; 14.1.1.с.; 
14.1.3. 

пластак, пласка м, мн. пласци, пластака, 

пласцима, (дем. од пласт) 6.2.1.; 10.2.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

пластенйк, -ика м, мн. пластеници, пласте

ника, пластеницима Il.2.1.(2); 14.1.1. 
пластика, -ё ж, дат. -ци, мн. пшiстике, пла

стика 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
пластити, плiicтим, прил. сад. пшiстёћи, прид. 

трп. плашћен 14.5.1.1.(4). 
пластичан, -чна, -чно, одр. пшicтични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пластичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пластичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
платежнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
платежност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плативост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
платити, платим 14.5.1.1.(4). 
платиша, -ё м, мн. пшiтише, платиша 

14.1.2.1.а. 

платнарев и платнаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
платнен, -а, -о, одр. платнени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
платнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
плато, -оа м, инстр. платоом, ми. платои, пла

т6а 14.1.1.С. 

платонюам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
Платонов и Платонов, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
платонскй и платонскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
плаliати, плаћам, прил. сад. плаћајући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
плiliен, -а, -о, одр. плаћени, -а, -о, ген. мн. 

-их, (према платити) 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
плаliенйк, -а м, ВОК. плiiћениче, мн. плаћени

ци, плаћеника, плiiћеницима 3.2.2.а.; Il.l.l.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

Плiшчаннн 

плаliеница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

плаliеничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

плафонијера = плафоњера (в.) 

плафоњера = плафонијера, -ё ж, ген. мн. 

-ера 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
плац, плаца м, инстр. плацем (не -ом), мн. пла

цеви, пшiцёва 14.1.1.С. 

плач, -а м, лок. плачу, мн. плачеви, плачёва 

3.1.2.; 14.1.1.С. 
плачидруг, -а м, вок. -друже, мн. -друзи, 

-друга, -друзима ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
плачљив, -а, -о, одр. плачљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
плачљивац, -ивца м, вок. плачљивче, инстр. 

плачљивцем (не -ом), мн. плачљивци, плачљи

ваца 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1. 
плачљивица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

плачљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плашив не него плашљив (в.) 

плашљив (не плашив), -а, -о, одр. плашљи

ви, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
плашљивац, -ивца м, вок. плашљивче, ин

стр. плашљивцем (не -ом), мн. плашљивци, пла

шљиваца 6.2.1.; Il.1.1.a.(I); 14.1.1. 
плашљивица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

плашљивичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

плашљивица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
плашљивко, -а м, мн. плашљивци, плашљи

вака, плашљивцима 6.3.; Il.2.1.(2); 14.1.1. 
плашљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плашљйвчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
плашт, плашта м, инстр. плаштем и пла

штом, мн. плаштеви, плаштёва 14.1.1.С. 

плаштиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. пла

штићи, плаштићii 3.2.3.; 14.1.1.С. 
плашliење, -а с, ген. мн. плашћёња, (према 

пластити) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
Плiшчанин, -а м, мн. -ани, -ана, (човек из 

Плашкога) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
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Плашчiнка 

Плашчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (жена из Плашкога) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 
14.1.2.1. 

плебејац, -јца М, ВОК. плёбёјче, инстр. плебеј

цем (не -ом), мн. плебејци, пщ:бёјаца, плебејци

ма 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
плебёјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
плебејчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
плебисцит, -а м, ген. мн. плёбисцита 

14.1.1.с. 

плебисцИТiран,-рна,-РНО,одр.плёбисци-

тарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пл~с, плёбса М 8.1.3.2.2.; 14.1.1. 
плевилац ек. уп. ијек. плијевилац 

плевиоц не него плевилац (В. плијеви-

лац) 

плеви ти ек. уп. ијек. плијевити 

Плевља, Плёвiiља не него Пљевља, Пљё-

Biiљa (В.) 

плевљење ек. уп. ијек. плијевљење 

плевљење ек. уп. ијек. пљевљење 

плевни ек. уп. ијек. пљевни 

плевница ек. уп. ијек. пљевница 

плед, -а М, лок. пледу, мн. пледови, пледо

ва 14.1.1.с. 

пледирати, пщ~дйрам, 3. л. мн. пледирају, 
прил. сад. пледнрајући 14.5.1.1.(3). 

пледоаје, -еа м, мн. пледоајеи, пледоајеа 

14.1.1.с. 

плејада, -ё ж, ген. мн. плејада, (скупина, низ 

славних људи) 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
Плејаде, Плејада мн. ж (сазвежђе Влашићи; 

митол.) 5.1.6.; 14.1.2.1. 
плејбек, -а М, мн. плејбеци, плёјбёка, плеј

бецима 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1.с. 
плејбој, -а м, мн. плејбоји, плејбоја 12.1.; 

14.1.1.а. 

плејер, -а м, инстр. -ом, мн. плејери, плёјё

ра 14.1.1.с. 

плеј-Оф, плёј-офа М 12.2.; 14.1.1. 
плексиглас, -а м, ген. мн. плексигласа 

14.1.1.с. 

плексус и плексус, -а м, ген. мн. плёксуса 

14.1.1.с. 

племе, -ена с, мн. племена, племена 14.1.3. 
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племеник, -йка М, вок. плёменйче, МИ. плёме

нйци, плёменйка, плёменйцима и племенйк, 

-нка М, ВОК. плёменйче, мн. племеннци, племенн

ка, племеницима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
племенит, -а, -о, одр. плёменитй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
племенито, прил. 14.6. 
племенитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
племенка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, (лоза) 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
племенскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
племйli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

-и, -йћа и племiili, -нћа м, ВОК. плёмйћу, инстр. 

племнћем (не -ом), мн. племнћи, племићii 3.2.3.; 
14.1.1. 

племiiliкii и племiiliкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 10.3.; 14.3. 
племство, -а с, мн. племства, племстiiва 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
плен ек. уп. ијек. плијен 

пленiран, -рна, -рно, одр. пленарнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пленидба, -ё ж, ген. мн. пленидбй и плени-

даба 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пленидбен ек. уп. ијек. пљенидбен 

пленилац ек. уп. ијек. пљенилац 

пленитељ = пленилац (В. пљенилац) 
пленити ек. уп. ијек. плијенити 

плен ум, -а М, ген. мн. пленума 14.1.1.с. 

плеоназам, -зма М, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

плеонастичан,-чна, чно,одр. плеонастич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плеонастичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
плес, -а М, мн. плесови, плесова 14.1.1.с. 

плеса н ек. уп. ијек. плијесан 

плесiч, -ача М, ВОК. плесачу, инстр. плесачем 

(не -ом), мн. плесачи, плесача 3.1.3.; 14.1.1. 
плесачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
плесачица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
плесачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
плесiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



плесиав 

плесиав не него плесиив и плеснив ек. (В. 

пљесиив и пљесиив) 

плесиив и плесиив ек. уп. ијек. пљесиив и 

пљесиив 

плесиивити (се) и плесиивити (се) ек. уп. 

ијек. пљесиивити (се) и пљеснивити (се) 

плесиивост и плесиивост ек. уп. ијек. пље

снивост и пљесиивост 

плести, плетем, ПРИЛ. сад. плетући 

14.5.1.1.(1). 
плетiр = плетер и плетер (В.) 
плетаliй = плетиliй, -а, -е, ген. МН. -йх, (који 

служи за плетење) 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плетiч, -ача м, ВОК. плётачу, инстр. плетачем 

(не -ом), мн. плетачи, плетача 3.1.3.; 14.1.1. 
плетачев, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
плетачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
плетва ек. уп. ијек. пљетва 

плетеиица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

плетеика, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

плетењiк, -ака м, мн. плетењаци, плете

њака, плетењацима, (плетен опанак) 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

плетењача, -е Ж, ген. МН. плетењача, (игла за 

плетење) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
плетење, -а с 14.1.3. 
плетер и плетер, -а м, инстр. -ом, ген. МН. плё

тера = плетiр, -ара м, инстр. плетаром, МН. пле

тари, плетара 14.1.1. 
плетиво, -а с, ген. мн. плётйва 14.1.3. 
плетиља, -е Ж, мн. плетиља, плётйља 

14.1.2.1.а. 

плетиliй = плетаliй (В.) 
плетка не него сплетка (В.) 

плеliа, плећа с мн., дат. плећима = плеliи, 

плећй Ж МН., дат. плећима, ак. плёћи 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
плеliат, -а, -о, одр. плећатй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
плеliатост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плеliiш, -аша м, ВОК. плёћашу, инстр. пле

ћашем (не -ом), МН. плећаши, плећаша 3.2.2.а.; 

14.1.1. 

плијеи 

плеliи = плеliа (В.) 
плеliка, -е Ж, дат. -ки, ген. МН. плёћкй И плё-

ћiiKa 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
плеliий, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пщЪура, -е Ж, МН. плеуре, плёура 14.1.2.1.Ь. 

плех, плеха м, МН. плехови, плехова 4.1.; 
14.1.1.С. 

плехаи, -а, -о, ОДр. плеханй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
плехиат, -а, -о, одр. плехнатй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
плешив ек. уп. ијек. пљешив 

плешивац ек. уп. ијек. пљешивац 

плешивити и плешивити ек. уп. ијек. пље-

шивити и пљешивити 

плешивост ек. уп. ијек. пљешивост 

плешииа ек. уп. ијек. пљешина 

пливаоиица и пливаоиица, -е Ж, инстр. -ом, 

ген. МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

плiiвати, -ам, ПРИЛ. сад. пливајући 

14.5.1.1.(3). 
пливаliй, -а, -е, ген. МН. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пливiч, -ача м, ВОК. пливачу, инстр. плива

чем, МН. пливачи, пливача 3.1.3.; 14.1.1. 
пливачица, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пливачиции, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пливiчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
плијевилац (не плијевиоц) ијек. (ек. плеви

лац (не плевиоц), -иоца м, ВОК. плијевиоче (ек. 

плевиоче), инстр. плијевиоцем (ек. плевиоцем), 

мн. плијевиоци, плијевилаца, плијевиоцима (ек. 

плевиоци, плевилаца, плевиоцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
7.2.2.; ll.l.l.a.(1); 14.1.1. 

плијевиоц не него плијевилац (В.) 

плијевити ијек. (ек. плевити), плијевим 

(ек. плевйм), прил. сад. плевећи 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4) = пљети, плијевем, ПРИЛ. сад. плије

вући, (одстрањивати коров; друго је пљёвити 

се) 14.5.1.1.(1). 
плијевљење ијек. (ек. плевљење), -а с, ген. 

МН. -ења, (према пљевити) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
плијеи ијек. (ек. плен), -а м, лок. плијену (ек. 

плену), МН. пљёнови, пљен6ва и пљёнова, пље-
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плијенити 

новима и пљёновима (ек. плёнови, пленова и 

плёнова, пленовима и плёновима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.1.с. 

плијенити ијек. (ек. пленити), плијеним 

(ек. пленим), прил. сад. плијенећи (ек. пленећи), 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
плијесан ијек. (ек. плесан), плијесни (ек. пле

сни) ж, лок. плијесни (ек. плесни), инетр. пли

јесни и плијешњу (ек. плесни и плешњу), МН. 

плијесни, плијесни, плијеснима (ек. плесни, ген. 

плесни, плеснима) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.2. 
плiiкавац, -авца М, инетр. пликавцем (не 

-ом), МН. пликавци, пликаваца 6.2.1.; 14.1.1. 
Плимут (енгл. Plymouth), -а М 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
плин, -а М, МН. плинови, плинова 14.1.1.с. 

плинара, -е ж, мн. плинаре, плинара 

14.1.2.1.Ь. 

плИоцён, -а м, геол. 14.1.1. 
плисё, -еа м, мн. плисеи, плисеа 14.1.1. 
Плисецка, Плисецке (не Плисецкаја, Пли-

сецкајё) ж 1.2.1.1.а; 15.1.1.а. 

Плисецкаја не него Плисецка (В.) 

плисирати, плисирам, 3. л. мн. плисирају, 
прил. сад. плисирајући 14.5.1.1.(3). 

плитак, -тка, -тко, одр. плитки, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. плићи 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.; 
ПлИтвичанин, -а м, мн. ПлИтвичани, Пли

твичана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
ПлИтвичанка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки = 

ПлИтвичкиња, -е ж, ген. мн. -иња 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f; 14.1.2.1.а. 

ПлИтвичка језера, Плитвичкихјезера с мн. 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.; 14.3. 
плИтвичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ПлИтвичкиња = ПлИтвичанка (В.) 
плитко, прил., комп. плиће 3.2.2.а.; 14.6. 
плиткост, -ости Ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плиткоliа, -ё ж 14.1.2.1. 
плиткоумнйк и плиткоумнiiк, -а м, вок. 

-иче, мн. -ици, -ика, -ицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

плиткоумност, плиткоумност и плитко

умност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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плоска 

плиliiк, -ака м, мн. плићаци, плићака, пли

Мцима 3.2.2.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пличина, -ё ж, ген. мн. пличина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

плишана револуција, плишане револуци

је м, (период промена у бившој Чехословачкој) 

1.2.1.1Ј.; 14.1.2.1.; 14.3. 
пл6вак, пловка м, мн. пловци, пловака, 

пл6вцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
плбван, -вна, -вно, одр. пловни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пловац, пл6вца м, инетр. пл6вцем (не -ом), 

мн. пл6вци, пловаца 6.2.1.; 14.1.1. 
пловидба, -ё ж, ген. мн. пловидби и плови

даба 14.1.2.1. 
пловило, -а с, мн. пловила, пловила 14.1.3. 
плбвка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. пловки И пло

вака 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пл6вност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плбвч(и)јй, -а, -е, ген. мн. -их 3.1.2.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
плбвче, -ета с зб. 3.1.3.; 14.1.3. 
плбвчин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
плбвчица, -е ж, инетр. -ом, ген. мн. -ица 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

плодан, -дна, -дно, одр. плодни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
плодити (се), -им (се), прил. сад. плодёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
плодйште, -а с, ген. МН. плодишта 14.1.3. 
плодност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плодовитост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плодоносност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плодотв6рност, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
плбмба (не блбмба), -ё ж, ген. МН. -би 

14.1.2.1.Ь. 

пломбирати (не бломбирати), пломби

рам, 3. л. мн. пломбирају, прил. сад. пломбира
јући 14.5.1.1.(3). 

ПЛОсан = ПЉОсан (В.) 
плоска = пљоска (В.) 



плОснат 

(В.) 

плОснат и плОснат = пљОснат и пљОснат 

плосноглав = пљосноглав (В.) 
плосногрудан = пљосногрудан (В.) 
плоха, -ё ж, дат. -хи и -си, ген. мн. плоха 

11.3.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
плоча, -ё ж, мн. плоче, плоча 14.1.2.1.; спо

мён-плоча; шtнёл-плоча 12.2. 
плочаст, -а, -о, одр. плочасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
плочица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

ПЛОЧИiiК, -а м, мн. плочници, плочника, 

плочницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
плочњiк, -а м, (камен за плочнике) 14.1.1 
плувitјiЛ, -ала м, мн. плувијали, плувија

ла 14.1.1.с. 

плуг, -а м, мн. плугови, плугова и поет. плу

зи 11.2.1.(2); 14.1.1. 
плужити, -им, прип. сад. плужёћи 

14.5.1.1.(4). 
плуЖИii, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
плурiл, -ала м, мн. плурали, плурала и плу

рiл, -а м, мн. плурали, плурала 14.1.1.с. 

плуралИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
плурализ8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
плуралitстичкii:, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
плурiлнii: и плурiлнii:, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
плурiлскii: и плурiлскii:, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
плус, -а м, мн. плусови И плусеви, плусова 

и плусёва 14.1.1.с. 

плусквамперфек(а)т, -кта м, мн. -перфекти, 

-перфеката 6.3.; 14.1.1. 
плусквамперфекаТСКii:, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
плутократскii:, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
плутати, -ам, прип. сад. плутајући 

14.5.1.1.(3). 
плУтача, -ё ж, мн. плутаче, плутача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

плУтiш, -аша м, инстр. плуташем (не -ом), 

мн. плуташи, плуташа 14.1.1.с. 

пљенилац 

плутњiк, -а м, мн. плутњаци, плутњiiка, 

плутњiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
плутократ(а), -ё м, мн. плутократи, плуто

крата, плутократима и плутократе, плутокра

та, плутократама 14.1.1.f. 
плутократкиња, -ё ж, ген. мн. плутократ

киња 14.1.2.1.а. 

плУтонијум, -а м, инстр. плутонијумом 

(и плУтонii:ј, -ија м, инстр. плутонијем) 5.1.5.; 
14.1.1. 

плуliа, плућii с мн. 14.1.3. 
плуliнii:, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пљачка, -ё ж, дат. -ки, геи. мн. -ки, (плен; дру-

го је плачка) 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пљачкати, -ам, прип. сад. пљачкајући 

14.5.1.1.(3). 
пљачкiш, -аша, вок. пљачкашу, инстр. 

пљачкашем (не -ом), мн. пљачкаши, пљачка

ша 14.1.1. 
пљачкашица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

пљачкiшкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пљеваљскii (не пљевљанскii), -а, -о, ген. мн. 

-их, (према Пљевља) 4.2.а.; 14.3. 
пљевити се ијек. (ек. плеви ти се), -им се, 

прип. сад. пљёвёћи се (ек. плёвёћи се), (претва

рати се у плеву) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Пљевља, Пљёваља (не Плёвља, Плёваља; 

Плёвље, Плёвља, Пљёвље, Пљёвља) ж мн., пок. 

У Пљёвљима 1.2.1.1.h; 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Пљевљiк, -ака, мн. Пљевљаци, Пљевља

ка, Пљевљацима, (човек из Пљеваља) 1.2.1.1.d.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

Пљевљiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пљевљанскii не него пљеваљскii (В.) 

Пљевље, Пљёвља не него Пљевља, Пљё

ваља (В.) 

пљевнii: ијек. (ек. плевнii:), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пљевница ијек. (ек. плевница), -ё ж, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пљенидбен ијек. (ек. пленидбен), -а, -о, одр. 

пљенидбени (ек. пленидбени), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пљенилац ијек. (ек. пленилац), -иоца м, ВОК. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. -иоци, -илаца, 
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пљенитељ 

-иоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 14.1.1. = пљенитељ 

ијек. (ек. пленитељ), -а М, вок. -у, инстр. -ем, ген. 

мн. -ёља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
пљенитељ = пљенилац (в.) 
пљесак, пљеска М, пок. пљеску и пљеску, мн. 

пљескови, пљескова 6.2.1.; 14.1.1. 
пљескавица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

пљескати, пљёскам и пљешћём, прип. 

сад. пљёскајући и пљёшћући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2,3). 

пљескац, узв. 

пљескач, -ача м, вок. пљёскачу, инстр. пље

скачем (не -ом), мн. пљескачи, пљескача 3.1.3.; 

14.1.1. 
пљеснав не него пљеснив и пљеснив ијек. 

(в.) 

пљеснив и пљеснив (не пљеснав) ијек. (ек. 

плеснив и плеснив (не плеснав», одр. пљёсни

вй И пљеснивй (ек. плёснивй и плеснивй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пљеснивити (се) и пљеснивити (се) ијек. (ек. 

плеснивити (се) и плеснивити(се», -йм (се), 

прип. сад. пљеснивёћи (се) и пљёснивећи (се) 

(ек.плеснивёћи (се) и плёснивећи (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

пљеснивбст и пљеснивбст ијек. (ек. пле

снивбст и плеснивбст), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пљеснути, -нём 14.5.1.1.(1). 
пљетва ијек. (ек. плетва), -ё ж, мн. пљётве, 

пљётавii (ек: плётве, плётiiвii) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 
14.1.2.1. 

пљети "!'·плијевити (в.) 

пљешив ијек. (ек. плешив), -а, -о, одр. пље

шивй (ек,' плешивй), -а, -о, ген. мн. -йх, (ћелав) 

2.1.2.; 2'.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пљешивац ијек. (ек. плешивац), -йвца М, вок. 

пљешйвче, инстр. пљешйвцем (не -ом), мн. инстр. 

-йвци, -ив:аца, (ћелавац) 2.1.2.; 2.2.2; 1I.1.1.a.(I); 
14.1.1. 

пљешивити и пљешивити ијек. (ек. плеши

вити и.плешивити), -йм, прип. сад. пљёшивё

ти и пљешивёћи (ек. плёшивёти и плешивёћи), 

(постајати ћелав) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

810 

по неки 

пљешивбст ијек. (ек. плешивбст), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу, (ћелавост) 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пљешина ијек. (ек. плешина), -ё ж, мн. пље

шине, пљёшйна (ек. плешине, плёшйна), (ћела) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пљОсан, -сна, -сно, одр. пљОснй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = плОсан, -сна, -сно, одр. плоснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пљОска = плОска, -ё ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. 

-кй 11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пљОснат и пљОснат, -а, -о, ОДР. пљоснатй и 

пљ6снатй, -а, -о, ген. мн. -йх = плОснат и пло

снат, -а, -о, ОДР. плОснатй и плОснатй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пљусак, пљуска М, пок. пљуску и пљуску, 

мн. пљусци И пљускови, пљускова и пљусака, 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пљуска, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. пљусака 6.2.2.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пљускати, -ам, прип. сад. пљускајући 

14.5.1.1.(3). 
пљускати, пљускiiм, прип. сад. пљускајући 

14.5.1.1.(3). 
пљускача, -ё ж, (врста крушке) 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
пљуснути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
пљуцкати, -ам, прип. сад. пљуцкајући 

14.5.1.1.(3). 
пљуцнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
пљуштати, -йм, прип. сад. пљуштёћи 

14.5.1.1.(4). 
пнеуматик, -а м, мн. пнеуматици, пнеума

тйкii, пнеуматицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пнеуматичан, -ч на, -чно, ОДР. пнеуматичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пнеуматичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пнеумонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
поiнта не него поента (в.) 

по (у именичкој служби: пола, половина). 

по двапут и по два пута 

поједНБМ 

по какав 12.3.4 
по који 12.3.4. 
по неки 12.3.4. 



по подне 

по подне (прил. одредба, нпр. дођи у пет по 

подне) = пОСле подне (в.) 
по подне 12.1.1. 
по, предл. 

по(д)младак, -тка м, мн. по(д)млаци, по(д) 

младака, по(д)млацима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

по(д)млад:нтн (се), по(д)младим (се) 

14.5.1.1.(4). 
по(д)млађивати, по(д)мшiђујём, прил. сад. 

по(д)млађујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
по(д)својак, -ојка м, вок. по(д)својче, мн. 

по(д)својци, по(д)својiiка, по(д)својцима 6.2.1.; 
8.1.3.2.1.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

по(д)својити, по(д)својим 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

по(д)својче, -ета с, зб. по(д)својчад, -и ж 

3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3.; 14.1.2.2. 
по(д)штапалица, -ё ж, инсТр. -ом, ген. мн. 

-ицii 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поарнаутити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
побаучкё и побаучке, прил. 14.6. 
побацати, -ам 14.5.1.1.(3). 
побацивати, побацујём, прил. сад. побацу

јући 14.5.1.1.(2). 
побацити, пооацим 14.5.1.1.(4). 
побачiј, -а м, лок. побачају и побачају, инсТр. 

-ем, ген. мн. -аја 14.1.1. 

(в.) 

пОбачiјнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пОбегнути ек. уп. ијек. пОбјегнути 

побегуља ек. уп. ијек. побјегуља 

побед(љ)ив ек. уп. ијек. побјед(љ)ив 

побед(љ)ивост ек. уп. ијек. побјед(љ)ивост 

победа ек. уп. ијек. пОбједа 

пОбедан ек. уп. ијек. пОбједан 

победилац ек. уп. ијек. побједнлац (в. по

бједнйк) 

победилачкй ек. уп. ијек. побједилачкй 

победиоц не Hero победилац (в. пОбјед-
нйк) 

победиочев ек. уп. ијек. побједиочев 

победити ек. уп. ијек. побиједити 

пОбедница ек. уп. ијек. пОбједница 

пОбедничин ек. уп. ијек. пОбједничин 

победничкй ек. уп. ијек. пОбједничкй 

победнйштво ек. уп. ијек. побједнйштво 

пОбједа 

победоносан ек. уп. ијек. побједоносан 

победон6сац ек. уп. ијек. побједон6сац 

победоносност ек. уп. ијек. побједоносност 

победоношчев ек. уп. ијек. побједоношчев 

побеђивати ек. уп. ијек. побјеђивати 

побележити ек. уп. ијек. поБИљежити 

побелети ек. уп. ијек. побијељети 

побелити ек. уп. ијек. побијелити' 

побенавити, побенiiвим 14.5.1.1.(4). 
побеседити ек. уп. ијек. побесједити 

побесједити ијек. (ек. побеседити), -им 

14.5.1.1.(4). 
побеснети ек. уп. ијек. побјесњети . 
побеснити ек. уп. ијек. побјеснити 

пОбећи ек. уп. ијек. пОбјећи 

побиберити, -им 14.5.1.1.(4). 
побијати, пооијам 14.5.1.1.(3). 
побијiЧ, -ача м, ВОК. побијачу, инсгр. поби

јачем (не -ом), МН. побијачи, побијача 3.1.3.; 
14.1.1. 

побиједити ијек. (ек. победи ... и), пОбиједим 
(ек. пОбёдим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

побијелити ијек. (ек. побелити), пооијелим 

(ек. пооёлим), ПРИД. ТРП. пОбијељен:(ек. пОбёљен), 

(учинити белим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
побијељети ијек. (ек. побелети), побијелим 

(ек. по6елим), (постати бео) 2.1.1.; 2.2.1.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

поБИљежити ијек. (ек. побележити), -им 

2.1.5.1.3.; 2.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
побирiч, -ача м, ВОК. побирiiчу, иисТр. поби

рачем (не -ом), МН. побирачи, побирача 3.1.3.; 
14.1.1. 

побискати (се), пооиштём (се), (потребити 

ваши по глави) 14.5.1.1.(2). 
пОбити, побијём 14.5.1.1.(2) . 
пОбјегнути = пОбјећи (в.) 

побјегуља ијек. (ек. побегуља), -ё ж, ген. МН. 

поБU)егуља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
побјед(љ)ив ијек. (ек. побед(љ)ив), -а, -о, одр. 

поб(ј)ед(љ)иви, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

побјед(љ)ивост ијек. (ек. побед(љ)ивост), 

-ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2: 

побједа ијек. (ек. пОбеда), -ё ж, ген. МН. поб(ј)ё

да 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
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пОбједан 

побједан ијек. (ек. пОбеда н), -дна, -дно, одр. 

поБU)едни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

побједилац = пОбједнйк (В.) 
побједилачкй ијек. (ек. победилачкй), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
побједиоц не него побједилац (В.) 

побједиочев ијек. (ек. победиочев), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пОбједнйк ијек. (ек. победнйк), -а м, вок. 

поБU)едниче, мн. поБU)едници, поБU)едни

ка, ПОБU)едницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. = побједилац (не побједиоц) 

ијек. (ек. победилац (не победиоц», -иоца м, вок. 

поБU)едиоче, инстр. поБU)едиоцем (не -ом), мн. 

поБU)едиоци, поБU)едилаца , поБU)едиоцима 
2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

пОбједница ијек. (ек. пОбедница), -е ж, вок. -е, 

инстр. -ом, ген. мн. -и ца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
побједничин ијек. (ек. победничин), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пОбједничкй ијек. (ек. победничкй), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ПОбједнйштво ијек. (ек. победнйштво), -а 

с, мн. поБU)едништва, поБU)едништiiва 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 

побједоносан ијек. (ек. победоносан), -сна, 

-сно, одр. поБU)едоносни, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
побједон6сац ијек. (ек. победон6сац), -сца 

м, вок. пОБU)едоношче, инстр. поБU)едон6сцем 

(не -ом), мн. поБU)едон6сци, поБU)еДОНБсаца, 

поБU)едон6сцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 8.2.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

побједоносност ијек. (ек. победоносност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

побједон6шчев ијек. (ек. победон6шчев), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.3. 

побјеђitвати ијек. (ек. побеђitвати), поБU)е

ђујем, прил. сад. поБU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

побјеснити ијек. (ек. побеснити), поБU)е

сним, (учинити бесним) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 
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побољшање 

побјесњети ијек. (ек. побеснети), -сним, (по

стати бесан) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
побјеliи ијек. (ек. побеliи) = побјегнути 

ијек. (ек. побегнути), поБU)егнем 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1) 

побледети ек. уп. ијек. поблиједјети 

побледити ек. уп. ијек. поблиједити 

поблесавити, -им и поблесавити, побле-

савим, (учинити блесавим; постати блесав) 

14.5.1.1.(4). 
пОближй, -а, -е, ген. мн. -их 8.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
пОблйзу, прил., комп. поближе и поближе (В.) 

14.6. 
поблиједити ијек. (ек. побледити), по

блиједим, (учинити бледи м) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

поблиједјети ијек. (ек. побледети, -им), по

блиједим, (постати блед) 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

побогу, рчц. 

побожан и побожан, -жна, -жно, одр. пОбо

жни и пОбожни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

побожност и пОбожност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
побожњiк, -ака м, вок. побожњаче, мн. по

божњаци, побожњака, побожњацима l1.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
побожњiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
побојати се, -им се 14.5.1.1.(4). 
поболевати (се) ек. уп. ијек. поболијевати 

(се) 

поболети (се) ек. уп. ијек. побољети (се) 

поболијевати ијек. (ек. поболевати (се», по

болијевам (се) (ек. поболевам (се», прил. сад. по

болијевајући (се) (ек. поболевајући (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

пОбоље и пОбоље, прил. 14.6. 
пОбољети (се) ијек. (ек. поболети (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
побољй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
побољшавати (се), поБОљшiiвам (се), прил. 

сад. побољшавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
побољшање, -а с, ген. мн. побољшања 

14.1.3. 



побољшати 

побољшати, -ам 14.5.1.1.(3). 
поборнйк, -а М, ВОК. пооорниче, МН. побор

ници, пОборника, пОборници ма ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

пОборница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МИ. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

пОбориичкй, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поБЬсти (се) и побости (се), -дем (се) 

14.5.1.1.(1) 
побочан, -ч на, чно, одр. побочни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пОбрати, пОберем и поберем 14.5.1.1.(1) 
побратймство и побратимство, -а с, мн. 

-ства, -става 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пОбрати ти (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
пОбрђе и пОбрђе, -а с, ген. мн. побрђа 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
пОбрежје и пОбрежје, -а с, ген. мн. -а 2.1.4.1.; 

14.1.3. 
пОбрзо, прип., комп. побрже и побрже 11.1.2.; 

14.6. 
пОбринути се, -нем се 14.5.1.1.(1). 
пОбрисати, -ишем 14.5.1.1.(2). 
побрканост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
побркатн (се), пОбркам (се) 14.5.1.1.(3). 
побрљавити, поБРљiiвим 14.5.1.1.(4). 
побројати, -јим = побројити, пОбројим 

14.5.1.1.(4). 
побројити = побројати (В.) 

побрстити, -им И пОбрстим И побрститн, 

-им И пОбрстим 14.5.1.1.(4). 
побудити, пОбудим 14.5.1.1.(4). 
пОбуђавити, -им и побуђавити, побуђiiвим 

14.5.1.1.(4). 
побуђивати, побуђујем, прип. сад. побуђу

јући 14.5.1.1.(2). 
побунити, пОбуним 14.5.1.1.(4). 
побуњенйк, -нка М, ВОК. пОбуњениче, мн. 

побуњеннци, побуњеннка, побуњеницима 

1I.1.I.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
побуњеничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
повадити, -им 14.5.1.1.(4). 
повађати (се) не него поводитн (се» (В.) 

поваздан, прип. 14.6. 

поветарац 

Повардарац, -рца М, инстр. Повардарцем (не 

-ом), мн. Повардарци, Повардараца, Повардар

цима, (човек из Повардарја) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

Повардарје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
повардарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
поведати ек. уп. ијек. повиједати 

повез, -а М, мн. п6вези, п6веза 14.1.1. = пове

за, -е ж, мн. повезе, повеза 14.1.2.1. 
повеза = повез (В.) 

повезаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повезати, повежем 14.5.1.1.(2). 
повезача, -е ж, ген. мн. повезача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

повезивати, повезује м, прип. сад. повезу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
повелик, -а, -о, одр. повелики, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. повећи 3.2.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
повеличак, -ч ка, -чко, одр. повелички, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поверавати (се) ек. уп. ијек. повјеравати 

(се) 

повереност ек. уп. ијек. повјереност 

поверење ек. уп. ијек. повјерење 

поверилац ек. уп. ијек. повјерилац 

поверилачкй ек. уп. ијек. повјерилачкй 

повериоц не него поверилац (В. повјери-

лац) 

повериочев ек. уп. ијек. повјериочев 

поверитељ ек. уп. ијек. повјеритељ 

поверитељка ек. уп. ијек. повјеритељка 

поверити (се) ек. уп. ијек. повјерити (се) 

поверљив ек. уп. ијек. повјерљив 

поверљивост ек. уп. ијек. повјерљивост 

поверовати ек. уп. ијек. повјеровати 

повеселити (се), повеселим (се) 14.5.1.1.(4). 
повеска, -е ж, дат. -ци, геи. мн. повески 11.3.2.; 

14.1.2.1. 
повести (се) и повести (се), поведем (се) 

14.5.1.1.(1). 
повести (се) и повести (се), повезем (се) 

14.5.1.1.(1). 
повести и повести, повезем, (везући укра

сити) 14.5.1.1.(1) 
поветарац ек. уп. ијек. повјетарац 
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повеliавати (се) 

повеli8вати: (се), повећiiвам (се), прип. сад. 

повеМвајуliiи (се) 14.5.1.1.(3). 

ПОВW:l101 ~a с, ген. мн. повеliii.ла 14.1.3. 
повeIi .... е, ,а с, ген. мн. повеliања 14.1.3. 

повеliати(се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
повеliij, ;:а, -ё, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
повечерати, -ам 14.5.1.1.(3). 
по.ечёрје и повечёрје, -а с, ген. мн. -а 3.1.1.; 

14.1.3. 
повијати (се), повијам (се), прип. сад. повија

јући (се) 14.5.1.1.(3). 

певиједати ијек. (ек. поведати), повиједам 

(ек. повёдам), прип. сад. повиједајући (ек. пове

дајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

повiiк, "а м, мн. повици, повика, повицима 

11.2.1.(2);·14.1.1. 

повика, "ё ж, дат. -ци, ген. мн. повйка 

11.2.1.(12);'14.12.1.b. 
повикати, повичём 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
повикИвати, повикујём, прип. сад. повику-

јући 14.5.1.1.(2). 
повикнути, повикнём 14.5.1.1.(1). 
ПОВИНОВ8ти се, -ујём се 14.5.1.1.(2). 

повиривати, повирујём, прип. сад. повиру-

јући 14.5.1.1.(2). 

повирити, -им 14.5.1.1.(4). 
повиркивати, повиркујём, прип. сад. пови р

кујући 14.5.1.1.(2). 
повисивати, повисујём, прип. сад. повисују

ћи 14.5.1.1.(2) = повишавати, повиш1iвам, прип. 

сад. повишавајући 14.5.1.1.(3). 

повисити (се), повисим (се) 14.5.1.1.(4). 
пови сок, -а, -о, одр. пови сок и, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 

повисоко, прип. 14.6. 

повитак, -тка м, мн. повици, повитiiка, по-

вицима 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
повити (се), повијём (се) 14.5.1.1.(2). 
повишавати = повисивати (В.) 

повишё и пови ше, прип. 14.6. 
повишење, -а с, ген. мн. повишења, (према 

повисити) 14.1.3. 
повишii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пови шица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 
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повлiiштенiiст 

повјеравати (се) ијек. (ек. поверавати (се», 

пов(ј)еравам (се), прип. сад. пов(ј)еравајући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
повјеренiiст ијек. (ек. поверенiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

повјерење ијек. (ек. поверење), -а с, ген. мн. 

пов(ј)ерења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
повјерилац (не повјериоц) ијек. (ек. повери

лац (не повериоц», -иоца м, вок. пов(ј)ериоче, 

мн.пов(ј)ериоци,пов(ј)еРИЛiiца,пов(ј)ериоци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
повјерилачкii ијек. (ек. поверилачкii), -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
повјериоц не него повјерилац (В.) 

повјериочев ијек. (ек. повериочев), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
повјеритељ ијек. (ек. поверитељ), -а м, вок. 

-у, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -ёља 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1. 

повјеритёљка ијек. (ек. поверитёљка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

повјерити (се) ијек. (ек. поверити (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
повјерљив ијек. (ек. поверљив), -а, -о, одр. 

пов(ј)ерљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

повјерљивiiст ијек. (ек. поверљивiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

повјеровати ијек. (ек. поверовати), -ујём 

11.2.1.(2); 14.5.1.1.(2). 
повјетарац ијек. (ек. поветарац), -рца м, ин

стр. пов(ј)етарцем (не -ом), мн. пов(ј)етарци, 

пов(ј)етараца, пов(ј)етарцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.1. 

повлЦдичити, -им, (учинити ВЛадиком) 

14.5.1.1.(4). 
повлађивати, повшiђујёМ, прип. сад. повшi

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
повластити, повластим 14.5.1.1.(4). 
повластица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

повлачити (се), повлачим (се), прип. сад. по

влачёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
повлiiштеиiiст = повлiiшliенiiст (В.) 



повлаштење 

повлаштење = повлашЬење (В.) 
повлашЬеник, -ика М, вок. повлашћениче, 

МН. повлашћеници, повлашћеника, повлашће

ницима 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
повлiшЬеност = повлiштеност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повлашЬење = повлаштење, -а с, ген. МН. 

-ења 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
повлашЬивати, повшiшћујем, прил. сад. по

вшlшћујући 3.2.3.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
поводањ и поводањ, -дња М, МН. -водњи, -во

дања 6.2.1.; 14.1.1. 
повода ц, повоца М, инстр. повоцем (не -ом), 

МН. повоци, поводаца, повоцима 10.1.2.1.; 
14.1.1. 

поводити (се) (не повађати (се», поводим 

(се), прил. сад. поводећи (се) 14.5.1.1.(4). 
поводљив, -а, -о, одр. поводљиви, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
поводљивац, -ивца М, вок. поводљивче, ин

стр. поводљивцем (не -ом), МН. поводљивци, по

водљивiiца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
поводљивица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

поводљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повозити (се), повозим (се) 14.5.1.1.(4). 
повојче, -ета с, зб. повојчiiд, -и ж 3.1.3.; 

14.1.3.; 14.1.2.2. 
повОљан, -љна, -љно, одр. повољни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
повољност и повољност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поворка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. поворки И по

ворака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
повратак, -тка М, мн. повраци, повратака, 

поврацима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
повратан, -тна, -тно, одр. повратни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
повратити (се), повратим (се) 14.5.1.1.(4). 
поврiтљив, -а, -о, одр. повратљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
повратљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повратиик, -а М, вок. повратниче, мн. поврат

ници, повратнйка, повратницима 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 

повpriрка 

повратница, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

поврвети и поврвети ек. уп. ијек. поврвје

ти и поврвјети 

поврвјети и поврвјети ијек. (ек. поврвети и 

поврвети), -вим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
повргнути (се) = поврЬи (се), повргнем (се) 

14.5.1.1.(1) 
повред(љ)ив, -а, -о, одр. повред(љ)иви, -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
повред(љ)ивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повреда, -е ж, ген. мн. повреда 2.1.4.1.; 

14.1.2.1. 
повредити (се) ек. уп. ијек. повриједити 

(се) 

повредни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

повређеник, -ика М, вок. повређениче, мн. 

повређеници, повређеника, повређеницима 

2.1.4.1.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
повређеност ек. уп. ијек. повријеђеност 

повређивати, повређујём, прил. сад. повре

ђујући 2.1.4.1.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
повремен, -а, -о, одр. повремени, -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
повременост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повриједити (се) ијек. (ек. повредити 

(се», повриједим (ек. повредим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

повријеђеност ијек. (ек. повређеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
3.3.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

поврискивати, поврискујем, прил. сад. по-

врискујући 14.5.1.1.(2). 
повриснути, повриснем 14.5.1.1.(1). 
поврнути (се), поврнем (се) 14.5.1.1.(1). 
поврстати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
поврсти и поврсти, поврзем, (повразити, 

свезати) 14.5.1.1.(1). 
повpriр, -ара М, вок. повртару и повртаре, 

инстр. повртаром и повртарем, мњ повртари 

14.1.1. 
повpriрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
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повртати (се) 

повртати (се), -ћем (се), прип. сад. поврћући 

(се) З.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
повртети (се) и повртети (се) ек. уп. ијек. по

вtлјети (се) и повртјети (се) 

повртјети (се) и повртјети (се) ијек. (ек. по

вртети (се) и повртети (се», -тим (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

повртнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.З. 

повртњак, -а М, МН. повртњаци, повртњака, 

повртњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
поврliе, -а с З.2.2.а.; 14.1.3. 
поврliи (се) = повргнути (се) (в.) 
поврх, предn. 4.1. 
површан, -ш на, -ш но, одр. површни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

површина и површина, -е Ж, ген. МН. повр

шина и површина 14.1.2.1.Ь. 

површiiнскii и површинскii, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.З. 

површност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
повукодлачити се, -им се З.I.2.; 

14.5.1.1.(4). 
повуliи (се) и повуliи (се), повучем (се) 

1I.I.I.а.2.); 14.5.1.1.(1). 
повуци-пот!!гни 12.2. 
повучен, -а, -о и повучен, -ена, -ено, одр. 

повучени и повучени, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.З. 

повучено и повучено, прип. 14.6. 
повученост и повученост, -ости Ж, инсТр. 

-ости И -ошћу З.I.2.; З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пог8ђати, погађам, прип. сад. попiђајући 

14.5.1.1.(З). 

погађач, -ача М, ВОК. пikађачу, инсТр. пога

ђачем (не -ом), МН. погађачи, погађача З.I.3.; 

14.1.1. 
погађi\чица, -е Ж, ВОК. -е, инсТр. -ом, ген. МН. 

-и ца З.I.З.; 14.1.2.1.Ь. 

погађачкii, -а, -о, ген. МН. -их З.I.3.; 4.2.а.; 

14.З. 

поганац, -нца М, ВОК. поганче, инсТр. поган

цем (не -ом), МН. поганци, поганаца, поганцима 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
поганити (се), -им (се), прип. сад. поганећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
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погладити (се) 

поганлук, -а М, МН. поганлуци, поганлука, 

поганлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
поганство,-ас,мн. поганства, поганстава 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.З. 
поганчев, -а, -о, ген. мн. -их З.I.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
погача, -е Ж, ген. МН. погача З.I.З.; 14.1.2.1.Ь. 

погачица, -е Ж, инсТр. -ом, ген. МН. -и ца З.I.З.; 

14.1.2.1.Ь. 

погдегде ек. уп. ијек. погдјегдје 

погдегод ек. уп. ијек. погдјегод 

погдекад(а) ек. уп. ијек. погдјекад(а) 

погдеко ек. уп. ијек. погдјеко 

погдекојii ек. уп. ијек. погдјекојii 

погдешто прип. ек. уп. ијек. погдјешто 

погдјегдје ијек. (ек. погдегде), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

погдјегод ијек. (ек. погдегод), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

погдјекад(а) ијек. (ек. погдекад(а», прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
погдјеко ијек. (ек. погдеко) 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.2. 
погдјекоји ијек. (ек. погдекојii), -а, -е, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
погдјешто ијек. (ек. погдешто), прип. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
погiiбао, погибли Ж, инсТр. погибли и поги

бљу 7.1.1.; 14.1.2.2. 
поп'tбати (се), погибам (се) и погибљем (се), 

прип. сад. погибајући (се) и погибљући (се) З.2.З.; 

14.5.1.1.(2); 14.5.1.1.(З). 
погiiбељ и поп'tбељ, -и Ж 14.1.2.2. 
погибељан, -љна, -љно, одр. погибељни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

поглавар, -ара М, ВОК. поглавару и поглаваре, 

ИнсТр. поглаварем и поглаваром, МН. поглавари, 

поглавара 14.1.1. 
поглаварев и поглаваров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.З. 

поглаваричин, -а, -о, ген. МН. -их З.I.2.; 

4.2.а.; 14.З. 

поглавица, -е М, ВОК. -е, инсТр. -ом, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

поглавичин, -а, -о, ген. МН. -их, (према по

главица) З.1.2.; 4.2.а.; 14.З. 

поrладити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 



поrладиети 

поrладиети ек. уп. ијек. поrладњети 

поrладњети ијек. (ек. поrладиети), поrшiд

нйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поrледавати (се), погm~давам (се), прип. сад. 

поглещiвајући (се) = поrледати (се), погледам 

(се), прип. сад. погледајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поrледати (се) = погледавати (се) (В.) 
поrлупети ек. уп. ијек. поrлупјети 

поrлупјети ијек. (ек. поrлупети), поглупйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поrлухиути, поглухнём, (постати глух је-

дан за другим) 14.5.1.1.(1). 
поrиати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
поrнојити, погнојйм 14.5.1.1.(4). 
поrнут, -а, -о, одр. пikнутй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
поrнутост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поrњечити, погњечйм 14.5.1.1.(4). 
поrоворити, поговорйм 14.5.1.1.(4). 
поrодак, -тка м, ми. погоци, погодака, пого-

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
поrодан, -дна, -дно, одр. погоднй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поrодба, -ё ж, геи. МН. погодбй и погодаба 

14.1.2.1.b. 
поrодити (се), погодйм (се) 14.5.1.1.(4). 
поrодиост и поrодност, -ости Ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поrодовати, -ујём, прип. сад. погодујући 

14.5.1.1.(2). 
поrодовност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поrои и поrои, -а м, ген. МН. погона и пого

на 14.1.1.С. 

поrоискй и поrоискй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
поrорелац ек. уп. ијек. поrорјелац 

поrорелииа ек. уп. ијек. поrорјелина 

поrорелица ек. уп. ијек. поrорјелица 

поrорелство ек. уп. ијек. поrорјелство 

поrорети ек. уп. ијек. поrорјети 

поrорјелац ијек. (ек. поrорелац), -лца м, ВОК. 

погорU)ёлче, инсТр. погорU)елцем (не -ом), МН. 

погорU)елци, погорU)ёлаца, погор(ј)елцима 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1. 

поrрђивати 

поrорјелииа ијек. (ек. поrорелииа), -ё ж, геи. 

МН. погорU)елйна, (оно што остаје погорелцу 

после пожара) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
поrорјелица ијек. (ек. поrорелица), -ё ж, ии

сТр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

поrорјелство ијек. (ек. поrорелство), -а с, ми. 

погор(ј)елства, погорU)ёлстава, 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 

поrорјети ијек. (ек. поrорети), погорйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поrоршавати (се), погоршiiвам (се), прип. 

сад. погоршавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поrоршање, -а с, геи. ми. погоршања 14.1.3. 
поrоршати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
поrосподити се, погосподйм се 14.5.1.1.(4). 
поrЬстити (се), погостйм (се) 14.5.1.1.(4). 
поrотово = поrотову, РЧц. 
поrотову = поrотово (В.) 
поrрадити, поградйм 14.5.1.1.(4). 
поrрађивати, пограђујём, прип. сад. погра-

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
поrрајати, -йм 14.5.1.1.(4). 
поrраиичаи, -чна, -чно, одр. пограничнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поrраничност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поrрбавити (се), погРбавйм (се) и поrр

бавити (се), -йм (се) = поrрбити (се), -йм (се) 

14.5.1.1.(4). 
поrрбити (се) = поrрбliвити (се) и поrрба

вити (се) (В.) 

поrрбљавати (се), погРбљавам (се), прип. сад. 

погрбљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = поrрбљивати 

(се), погрбљујём (се), прип. сад. погрбљујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
поrрбљеиост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поrрбљивати (се) = поrрбљавати (се) (В.) 
поrрдан и поrрдаи, -дна, -дно, одр. погрднй 

И погрднй, -а, -о 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поrрдети ек. уп. ијек. поrрдјети 

поrIЈДИТИ, погрдйм, (учинити грдним; на

грдити,осрамотити) 14.5.1.1.(4). 
поrрдјети ијек. (ек. поrрдети), погiщйм, (по

стати rрдан, ружан) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поrрђивати, погРђујём, прип. сад. погРђу

јући 14.5.1.1.(2). 
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погребннк 

погребник, -а М, ВОК. погребниче, МН. погреб

ници, погребнйка, погребницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
погревати ек. уп. ијек. погријевати 

погрејавати ек. уп. ијек. погријавати 

погрејавiч ек. уп. ијек. погријавiч 

погрејати ек. уп. ијек. погријати 

погрепсти (се) и погрепсти (се), погребем 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
погреш(љ)ив, -а, -о, одр. погреш(љ)ивй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
погреш(љ)ивост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу ек. И ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

погрешан, -шна, -шно, одр. погрешнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
погрешивати, погрешујем, прил. сад. погре

шујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
погрешити ек. уп. ијек. погријешити 

погрешка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. погре

шкй и погрешака ек. И ијек. 2.1.4.1.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

погрешност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу ек. 

И ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
погријавати ијек. (ек. погрејавати), погри

јавам (ек. погрејавам), прил. сад. погријавају (ек. 

погрејавају) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
погријавiч ијек. (ек. погрејавiч), -ача, вок. 

погријавачу (ек. погрејавачу), инстр. -ачем 

(не -ом), МН. -ачи, -ача 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

погријати ијек. (ек. погрејати), -јем 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

погријевати ијек. (ек. погревати), погрије

вам (ек. погревам), прил. сад. погријевајући (ек. 

погревајући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
погријешити ијек. (ек. погрешити), погријё

шйм (ек. погрёшйм) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
погристи, погризем 14.5.1.1.(1). 
погрмети и погрмети ек. уп. ијек. погрмје

ти и погрмјети 

погрмјети и погрмјети ијек. (ек. погрмети и 

погрмети), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
погромаштво, -а с, мн. погромаштва, погро

маштава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
погрубети ек. уп. ијек. погрубјети 
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пбди под 

погрубити, погрубйм, (учинити грубим) 

14.5.1.1.(4). 
погрубјети ијек. (ек. погрубети), погрубйм, 

(постати груб) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
погрубљивати, погрубљујем, прил. сад. по

грубљујући 14.5.1.1.(2). 
погружавати (се), погружiiвам (се), прил. сад. 

погружавајући (се) 14.5.1.1.(3) = погруживати 

(се), погружујем (се), прил. сад. погружујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
погруженост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
погруживати (се) = погружавати (се) (В.) 
погружити (се), погружйм (се) 14.5.1.1.(4). 
погрчивати (се), погрчујем (се), прил. сад. 

погРчујући (се) 14.5.1.1.(2). 
погрчити (се), -йм (се), (учинити Грком) 

14.5.1.1.(4). 
погубљеник, -ика М, вок. погубљенйче, МН. 

погубљеници, погубљеника, погубљеницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
погубљење, -а с, ген. мн. погубљењii 14.1.3. 
погубљивати, погубљујём, прил. сад. погу

бљујући 14.5.1.1.(2). 
погубност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
погужвiиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
погуравити се, погурiiвйм се и погуравити 

се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
погурати (се), погурам (се) 14.5.1.1.(3). 
погуреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
погурити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
погуркати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
погуркивати (се), погуркујём (се), прил. сад. 

погуркујући (се) 14.5.1.1.(2). 
погурнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
погуст, -а, -о, одр. погустй, -а, -о, ген. МН. -йх, 

комп. погушћй 3.2.2.а.; 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
погушати се, -јјм се 14.5.1.1.(3). 
погушити (се), погушйм (се) 14.5.1.1.(4). 
под- (пода-), преф. 

Под Гором (име селу) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
подзйму 

под и под, пода М, лок. поду, мн. подови, по

дова 14.1.1.с. 



подјесён 

подјесён 

под(а), предл.; редовно се употребљава краћа 

форма (йоу јасшуком, uрсшом, земљом) осим 

испред облика мном (йоуа мном) и испред за

меничких енкликтика (йоуа се, йоуа њ). 

пода се 12.3.1. 
подабирати, подабйрам, 3. л. ми. подабирају, 

прил. сад. подабирајући 14.5.1.1.(3) и подабира
ти,-ём,3.л.ми.подабир~прил.сад.подабиру

ћи 14.5.1.1.(1). 
подавати (се), подајём (се), прил. сад. пода

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
подавијати (се), подавйјам (се), прил. сад. по-

давијући (се) 14.5.1.1.(3). 
подави ти (се), подавијём (се) 14.5.1.1.(2). 
подавити, подавйм 14.5.1.1.(4). 
подаврнути = подврнути (в.) 
подавртати, подаврћём, прил. сад. подавр-

ћући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подалек, -а, -о, одр. подалекй, -а, -о, геи. ми. 

-йх, комп. подаљй 4.2.а.; 14.3. 
подаљё и подаље, прил. 14.6. 
пода мном 

пода њ (под њега) 

пода се (под себе) 

поданак,поданка, ми. поданци, поданака, 

поданцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
поданик, -а м, вок. поданиче, ми. поданици, 

поданйка, поданицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

поданица и поданица, -ё ж, вок. -е, иисТр. 

-ом, геи. ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

поданичин, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поданичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

подаништво, -а с, ми. подаништва, подани

штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
подао, -дла, -дло, одр. подлй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 6.2.3.; 7.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подаривати, подарујём, прил. сад. подару

јући 14.5.1.1.(2). 
подарити, подарйм 14.5.1.1.(4). 
подасипати, -пам и -пљём, прил. сад. подаси

пајући и подасипљући 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 

подбостн (се) 

подастирач, -ача, иисТр. подастирачем 

(не -ом), ми. подастирачи, подастирача 3.1.3.; 
14.1.1. 

подастрёти ек. уп. ијек. подастријети 

подастријети ијек. (ек. подастрёти), пода

стрём 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
подасути, подаспём 14.5.1.1.(1). 
податак,-тка, ми. подаЦИ,података, пода

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
податљивост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
податност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подаћи и подаliи = подиliи (в.) 

подбадати, подбiiдам, прил. сад. подбадају

ћи 14.5.1.1.(3). 
подбадач, -ача, вок. подбадачу, иисТр. подба

дачем (не -ом), ми. подбадачи, подбадача 3.1.3.; 
14.1.1. 

подбадачкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

подбан, -а м, ми. подбанови, подбановii 

14.1.1.С. 

подбацивати, подбацујём, прил. сад. подба

цујући 14.5.1.1.(2). 
подбацити, подбацйм 14.5.1.1.(4). 
подбачај, -а м, иисТр. -ем (не -ом), геи. ми. 

подбачаја 3.1.2.; 14.1.1.С. 
подбележнйк ек. уп. ијек. подБИљежнйк 

подбележничкй ек. уп. ијек. подБИљежнич

кй 

подбијати, подбйјiiМ, ПРИЛ. сад. подбијајући 

14.5.1.1.(3). 
подбијач, -ача м, ВОК. подбијачу, иисТр. под

бијачем (не -ом), ми. подбијачи, подбијача 3.1.3.; 
14.1.1. 

подбitљежнйк ијек. (ек. подбележнйк), -а м, 

ВОК. -йче, ми. -йци, -йка, -йцима 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

подБИљежничкй ијек. (ек. подбележничкй), 

-а, -о, геи. ми. -йх 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

подбити, подбијём 14.5.1.1.(2). 
подбогом прил., (заст., сасвим; нигде) 14.6. 
подБЬсти (се) и подбости (се), подбодём (се) 

14.5.1.1.(1). 
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подбочивати 

подбочивати, подбочујем, прил. сад. подбо

чујући 14.5.1.1.(2). 
подбочити (се), подбочйм (се) 14.5.1.1.(4). 
подбрадак, -тка, ми. подбраци, подбрадiiКii, 

подбрацима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подбрадача, -е ж, ген. мн. подбрадiiЧii, (мара

ма, рубац) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
подбрадити (се), подбрiiдЙМ (се), (свезати 

подбрадачу) 14.5.1.1.(4). 
подбрађивати (се), подбрађујем (се), прил. 

сад. подбрађујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подбријавати, подбријiiвiiм, прил. сад. под

бријавајући 14.5.1.1.(3). 
подбријати, -јем 14.5.1.1.(2). 
подбулост = подбухлост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подбунути = подбухнути (В.) 
подбуњивати, подбуњујем, прил. сад. под

буњујући 14.5.1.1.(2). 
подбуо, -ула, -уло, одр. подбулй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. = подбухао, -хла, -хло, одр. 

подбухлй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 
4.3.4.; 7.2.3.; 14.3. 

подбухао = подбуо (В.) 

подбухлост = подбулост (В.) 
подбухнути = подбунути, -нем 14.5.1.1.(1). 
подвађати, подвiiђiiм, прил. сад. подвliђајући 

(боље подводити) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
подвајати (се), подвiiјiiм (се), прил. сад. под

вајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
подвалаџија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йјii 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
подвалаџйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подваљак, -јјљка м, мн. подвiiљци, подва

љакјј, подвiiљцима = подвољак, -ољка м, мн. 

подвољци, подвољiiкii, подвољцима 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

подваљивати, подваљујём, прип. сад. под-

ваљујући 14.5.1.1.(2). 
подваљit:ВiiЧ, -ача м, ВОК. подваљивiiчу, ин

стр. подваљивачем (не -ом), мн. подваљивачи, 

подваљивачii 3.1.3.; 14.1.1. 
подвiљчиli = подвољчиli, -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. мн. -йћа 3.1.3.; 14.1.1.с. 
подварак, -арка м, мн. подвiiрци, подварiiкii, 

подвiiрцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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подводачицин 

подваривати, подварујем, прил. сад. подва

рујући 14.5.1.1.(2). 
подварити, подвiiрйм 14.5.1.1.(4). 
подвезати (се), подвежем (се) 11.1.1.; 

14.5.1.1.(2). 
подвезача, -е ж, ген. мн. подвезiiчii 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

подвезивати (се), подвезујем (се), прил. сад. 

подвезујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подвести и подвести, подведем 

14.5.1.1.(1). 
подвести и подвести, подвезем 14.5.1.1.(1). 
подвести и подвести, подвезем 14.5.1.1.(1). 
подвече, прил. 14.6. 
подвијати (се), подвйјiiМ (се), прил. сад. под

вијајући (се) 14.5.1.1.(3). 
подвикивати, подвикујем, прил. сад. подви

кујући 14.5.1.1.(2). 
подвикнути, подвйкнем 14.5.1.1.(1). 
подвиличнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
подвинути, подвинем 14.5.1.1.(1). 
подвиривати (се), подвирујем (се), прил. сад. 

подвирујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подвирити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
подвити, подвијем, импер. подвйј, подвйјмо, 

подвйјте 14.5.1.1.(2). 
подвластити, подвлiiстйм, прид. трп. под

влiiшћен и подвлiiштен 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

подвлачити (се), подвлiiчйм (се), прил. сад. 

подвлачећи (се) 14.5.1.1.(4). 
подвлiштеност = подвлiшliеност (В.) 

подвлаштење = подвлашliење (В.) 
подвлiшliеност = подвлiштеност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подвлашliење = подвлаштење, -а с, ген. мн. 

-ења 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
подвлашliивати, подвлашћујём, прип. сад. 

подвлашћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
подводiiч, -ача м, ВОК. подводiiчу, инстр. под

водачем (не -ом), мн. подводачи, подводачii 

3.1.3.; 14.1.1. 
подводачица, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-йцii 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
подводачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 



подводити 

ПОДВОДИТИ, подводйм, прил. сад. подводё

ћи 14.5.1.1.(4). 
подводност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подвоljiiЧ, -ача м, вок. подвођачу, инстр. под

вођачем (не -ом), мн. подвођачи, подвођача 

3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.1.1. 
подвоljачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 
подвоljёње и подвоljёње, -а с, ген. мн. -ёња 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
подвожњiiк, -а м, мн. подвожњаци, подво

жњака, подвожњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подвозити, подвозим, прил. сад. подвозёћи 

14.5.1.1.(4). 
подвојен, -а, -о, одр. подвојени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
подвојеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подвојити (се), подвојим (се) 14.5.1.1.(4). 
подвољак = подваљак (В.) 
подвољчиli = подвiiљчиli (В.) 
подв6рити, -им И подворити, подворйм 

14.5.1.1.(4). 
подвостручавати, подвостручавам, прил. 

сад. подвостручавајући 14.5.1.1.(3) = подвостру

чивати, подвостучујём, прил. сад. подвостучу

јући 14.5.1.1.(2). 
подвостручивати = подвостручавати (В.) 
подвОстручити, -им 14.5.1.1.(4). 
подвратак, -тка м, мн. подвраци, подврата-

ка, подврацима 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подврkrити, подвратим 14.5.1.1.(4). 
подвратнйк, -а м, мн. подвратници, под

вратника, подвратницима = подгушњiiк, -а м, 

мн. подгушњаци, подгушњака, подгушњацима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
подвраliати, -ам, прил. сад. подвраћајући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
подвргавати (се), подвргавам (се), прил. сад. 

подвргавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
подвргнути подврliи, подвргнём 

14.5.1.1.(1). 
подврискивати, подврискујём, прил. сад. 

подврискујући 14.5.1.1.(2). 
подвриснути, подвриснём 14.5.1.1.(1). 

подгрејати (се) 

подврнути, подврнём = подаврнути, пода

врнём 14.5.1.1.(1). 
подврста и подврста, -ё ж, ген. мн. подвр

ста 14.1.2.1.Ь. 

подвртати, -ћём, прил. сад. подврћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подврliи = подвргнути (В.) 
подвуliи (се) и подвуliи (се), подвучём (се) 

11.1.1.а.; 14.5.1.1.(1). 
Подгајци, Подгајаца м мн. 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
подглавiiк, -авка м, мн. подглавци, подгла

вака, подглавцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подговарати,подговарам,прил.сад.подго

варајући 14.5.1.1.(3). 
подговарiiч, -ача м, вок. подговарачу, инстр. 

подговарачем,мн. подговарачи, подговарача 

3.1.3.; 14.1.1. 
подговарачица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
подговорити, подговорим 14.5.1.1.(4). 
подгојити (се), подгојим (се) 14.5.1.1.(4). 
Подгорица, -ё ж, инстр. -ом 1.2.l.l.h.; 

14.1.2.1. 
Подгоричанин, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

3.1.2.; 14.1.1.а. 
Подгоричiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
подгоричкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Подгорје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
подградити, подградим 14.5.1.1.(4). 
подграднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Подградци (не Подграци), Подградаца м 

мн., лок. Подградцима 1.2.1.1.Ь; 6.2.1.; 10.1.2.1.(2); 
14.1.1. 

подгрiiljе и подграljе, -а с, ген. мн. -ађа 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
подграljивати, подграђујём, прил. сад. под

грађујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Подграци не него Подградци (В.) 

подгревати (се) ек. уп. ијек. подгријевати 

(се) 

подгрејавати (се) ек. уп. ијек. подгријава

ти (се) 

подгрејати (се) ек. уп. ијек. подгријати (се) 
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подгријавати (се) 

подгријавати (се) ијек. (ек. подгреЈава
ти (се), подгријiiвiiМ (се) (ек. подгрејiiвiiм (се), 

прип. сад. подгријавају (се) (ек. подгрејавају (се» 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
подгријати (се) ијек. (ек. подгрејати (се), 

-јём (се) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
подгријевати (се) ијек. (ек. подгревати (се), 

подгријевам (се) (ек. подгрёвiiм (се», прип. сад. 

подгријевајући (се) (ек. подгревајући (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

подгристи, подгризём 14.5.1.1.(1). 
подгрлац, подгрлца м, инстр. подгрлцем (не 

-ом), мн. подгрлци, подгрлiiцii 6.2.1.; 14.1.1. = 

под грло, -а с, ген. мн. ПОДГРЛii 14.1.3. 
подгрлачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
под грло = пiщгрлац (в.) 
подгрнути, подгрнём 14.5.1.1.(1). 
подгртати, подгрћём , прип. сад. подгрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подгуркitвати (се), подгуркујём (се), прип. 

сад. подгуркујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подгурнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
подгушњiк = подвратнйк (в.) 
поддијалек(а)т, -кта м, мн. поддијалекти, 

поддијалекiiтii 6.3.; 12.1.; 14.1.1. 
подднёвник, -а м, мн. подднёвници, под

Днёвнйка, подднёвницима 11.2.1.(2); 12.1.; 
14.1.1. 

подђакон, -а м, ген. мн. подђакона 3.3.1.; 12.1.; 
14.1.1.С. 

подебео, -ла, -ло, одр. подебелй, -а, -о, ген. мн. 

-йх; комп. подебљй 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
подебљаватн, подебљавам, прип. сад. поде

бљавајући 14.5.1.1.(3). 

се 

подебљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
подевојчити се ек. уп. ијек. подјевојчити 

подела ек. уп. нјек. подјела 

поделак ек. уп. ијек. подјелак 

поделење не него подељење (в. подјеље-

ње) 

поделити (се) ек. уп. ијек. подијелити (се) 

подељак = поделак (в. подјелак) 

подељеност ек. уп. ијек. подијељеност 

подељење ек. уп. ијек. подјељење 

подељitвати ек. уп. ијек. подјељitвати 
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подзиђitвати 

подеок не него поделак (в. под подјелак) 

подер(љ)ив, -а, -о, ОДр. подер(љ)ивй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подер(љ)ивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подерати (се), подерем (се) 14.5.1.1.(1). 
подеротина и подеротина, -ё ж, ген. МН. -йна 

14.1.2.1.Ь. 

подесити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
подесност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подетињити (се) ек. уп. ијек. подјетињити 

(се) 

подешавати, подешiiвiiм, прип. сад. подеша

вајући 14.5.1.1.(3). 
поджарitвати, поджарујём, прип. сад. под-

жарујући 14.5.1.1.(2). 
поджарити, поджарйм 14.5.1.1.(4). 
подждрёлнй ек. уп. ијек. подждријелнй 

подждријелнй ијек. (ек. подждрёлнй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
поджети, поджањём и поджњём 

14.5.1.1.(2). 
поджеliи (се) и поджеliи (се), поджежём (се) 

l1.1.1.а.; 14.5.1.1.(1). 
поджизати, -ижём, прип. сад. поджижући 

11.1.1.; 14.5.1.1.(1). 
ПОДЖУПiН, -а м, геи. ми. поджупана 12.1.; 

14.1.1.а. 

поджупанија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
подзаконскй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подзакуп, -а м, геи. ми. подзакупii 12.1.; 

14.1.1.С. 

подзакупац, -пца м, ВОК. подзакупче, иистр. 

подзакупцем (не -ом), ми. подзакупци, подза

купаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
подземаљскй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
подзёмље, -а с, геи. ми. подзёмља 14.1.3. 
подземнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подзйд, -а м, ми. подзйдова, подзйдова 12.1.; 

14.1.1. 
подзitдати, подзйдам и подзйђём 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
подзиђивати, подзиђујём, прип. сад. подзи

ђујући 14.5.1.1.(2). 



подиванити (се) 

подиванити (се), подиваним (се) 14.5.1.1.(4). 
подивљавати, подивљавам, прил. сад. поди

вљавајући 14.5.1.1.(3). 
подивљiiлост и подивљалост, -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подilвљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
подивљачити (се), подивљачйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
подигиути = подиliи (В.) 
подигнуliе, -а с, ген. МН. подигнућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
подизати (се), подижём (се), прил. сад. поди

жући (се) 14.5.1.1.(2). 
подilзiiч, -ача М, вок. подизачу, инсТр. поди

зачем (не -ом), МН. подизачи, подизача 3.1.3.; 
14.1.1. 

подијелити (се) ијек. (ек. поделити (се», 

подијелйм (се) (ек. поделйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

подијељеност ијек. (ек. подёљеност), -ости 

ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

подијум, -а М, инсТр. подијумом, мн. поди

јуми, подијума (и подйј, -иј а М, инсТр. подијем, 

ми. подији, подија) 5.1.5.; 14.1.1. 
подИлазити, -им, прил. сад. подилазёћи 

14.5.1.1.(4). 
подиок не него подјелак (В.) 

подиliи = подигнути, подигнём 14.5.1.1.(1). 
подilliи и подйliи, подиђём = подаliи и по-

дiiliи, подађём 14.5.1.1.(1). 
подilчити (се), подичим (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
подјарilвати (се), подјарујём (се), прил. сад. 

подјарујући 14.5.1.1.(2). 
подјарити (се), подјарйм (се) 14.5.1.1.(4). 
подјармитељ, -а М, вок. -у, инсТр. -ем (не -ом), 

ген. мн. подјармитёља 14.1.1. 
подјармити (се), подјармйм (се) 14.5.1.1.(4). 
подјармљивати, подјармљујём, прил. сад. 

подјармљујући 14.5.1.1.(2). 
подјармљilвiiч, -ача М, вок. подјармљивачу, 

инсТр. подјармљивачем (не -ом), мн. подјармљи

вачи, подјармљивача 3.1.3.; 14.1.1. 
подјевојчити се ијек. (ек. подевојчити се), 

подU)евојчйм (се) 14.5.1.1.(4). 

подлачкй 

подједати, подјёдам, прил. сад. подједајући 

14.5.1.1.(3). 
подједНiiК, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
подједНiiКОСТ, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подједно, прил. 14.6. 
подјезичан, -ч на, -чно, одр. подјезичнй, -а, 

-6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подјела ијек. (ек. подела), -ё ж, ген. мн. по

дU)ёла 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
подјелак (не подјеок, подиок) ијек. (ек. по

делак (не подеок», подU)ёлка М, мн. подU)ёл

ци, подU)елака = подјељак ијек. (ек. подељак), 

подU)ёљка М, подU)ёљци, подU)ељака 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

подјелење не него подјељење (В.) 

подјељак = подјелак (В.) 
подјељење (не подјелење) ијек. (ек. поде

љење (не поделење», -а с, ген. мн. -ења 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

подјељilвати ијек. (ек. подељilвати), подU)е

љујём, прил. сад. подU)ељујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2) 

подјеок не него подјелак (В.) 

подјетињити (се) ијек. (ек. подетињити (се», 

-им (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подлагiiч, -ача = подлогiiч, -ача М, инсТр. 

-ачем (не -ом), -ачи, -ача 3.1.3.; 14.1.1. 
подлагilвати, подлагујём, прил. сад. подла

гујући 14.5.1.1.(2). 
подлiiктити се и подлактити се, подлак

тим се 14.5.1.1.(4). 
подлактица, -ё ж, инсТр. -6м, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

подлактичнй, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

подланица, -ё ж, инсТр. -6м, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

подлiiц, -аца М, вок. подлаче, инсТр. подла

цем (не -ом), мн. подлаци, подлаца l1.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
подлачев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
подлачкй, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
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подлаштво 

подлаштво, -а с, МИ. подлаштва, подлашта

ва 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
подлевати (се) ек. уп. ијек. подлијевати 

(се) 

подлегати ек. уп. ијек. подлијегати 

подлегнути = подлеliи и подлеliи (В.) 
подлепити ек. уп. ијек. подлијепити 

подлепљивати ек. уп. ијек. подљепљивати 

подлетети ек. уп. ијек. подлетјети 

подлетјети ијек. (ек. подлетети), подлетйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подлеliи и подлеliи, подлежём и подлегнём 

1I.I.I.а.2.); 14.5.1.1.(1). 
подлив, -а М, геи. МИ. подлйва 14.1.1. 
подливати (се) В. подлијевати (се) 

подлијевати (се) ијек. (ек. подлевати (се», 

подлијёвам (се) (ек. подлёвам (се», прип. сад. 

подлијевајући (се) (ек. подлевају (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3) = ијек. подљевати (се), -ам (се), 

прип. сад. подљевајући (се) 2.1.2.; 14.5.1.1.(3) = ек. 

И ијек. подливати (се), подлйвам (се), прип. сад. 

подливајући (се) 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(3). 
подлијегати ијек. (ек. подлегати), подлије

жём (ек. подлёжём), прип. сад. подлијежући (ек. 

подлежући) 2.1.1.; 2.2.1.; 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
подлијепити ијек. (ек. подлепити), подлије

пим (ек. подЛёПИМ) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подлйстак и подлистак, -ска М, МИ. -сци, 

-стака, -сцима 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подлити (се), подлијём (се) 14.5.1.1.(2). 
подлога, -ё ж, дат. -зи, геи. МИ. подлога 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
подлогач = подлагач (В.) 

подложак, -ошка М, МИ. подлошци, под

ложака, подлошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

подложнйк, -а М, вок. подложниче, ми. подло

жнйци, подложнйка, подложнйцима 1I.I.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

подложннчкй, -а, -о, геи. МИ. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

подложнйштво, -а с, МИ. подложнйштва, 

подложнйштава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
подложност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ПОДЛОКlIвати, подлокавам, прип. сад. подло

юiвајући 14.5.1.1.(3). 
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подмИтљив 

подлокати, подлочём 1I.I.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
подлост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подљевати (се) = подлијевати (се) (В.) 
подљепљивати ијек. (ек. подлепљивати), 

подљепљујём (ек. подлепљујём), прип. сад. под

љепљујући (ек. подлепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

подмазати, подмажём 14.5.1.1.(2). 
подмазивати, подмазујём, прип. сад. подма

зујући 14.5.1.1.(2). 
подмазивач, -ача М, вок. подмазивачу, иистр. 

подмазивачем (не -ом), МИ. подмазивачи, под

мазивача 3.1.3.; 14.1.1. 
под макнути = подмаliи и подмаliи, под-

макнём 14.5.1.1.(1). 
подмаliи и подмаliи = подмакнути (В.) 
подмеравати ек. уп. ијек. подмјеравати 

подмерати = подмеравати (В. подмјерава-
тн) 

подмеритн ек. уп. ијек. подмјерити 

подместити ек. уп. ијек. подмјестнти 

подмет и подмет, -а М, геи. МИ. подмёта и 

п6дмёта 14.1.1.с. 

подметак, -тка М, МИ. подмеци, подметiiка, 

под меци ма 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подметати, подмећём, прип. сад. подмећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подметач, -ача м, иистр. подметачем (не -ом), 

МИ. подметачи, подметача 3.1.3.; 14.1.1. 
подметнути и подметнути, подмёТНём 

14.5.1.1.(1). 
подмехуритн се ек. уп. ијек. подмјехурнти 

се 

подмештати ек. уп. ијек. подмјештати 

подмигивати (се), подмигујём (се), прип. сад. 

подмигујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подмигивачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
подмнгнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
подмирење, -а с, геи. МИ. подмирења 14.1.3. 
подмиривати, подмирујём, прип. сад. под-

мирујући 14.5.1.1.(2). 
подмитити, п6дмйтйм 14.5.1.1.(4). 
подмИтљив, -а, -о, одр. подмИтљивй, -а, -о, 

геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 



подмИтљивац 

подмИтљивац, -йвца м, вок. подмитљйвче, 

иистр. подмИтљйвцем (не -ом), ми. подмитљйв

ци, подмитљиваца 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подмИтљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подмиliеИiК, -нка М, вок. подмићенйче, ми. 

подмићеННЦИ,подмићеннка,подмићеннцима 

3.2.2.а.; ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
подмиliitвати, подмићујем, прип. сад. под

мићујући 14.5.1.1.(2). 
подмиliirвач, -ача м, вок. подмићивачу, ии

стр. подмићивачем (не -ом), ми. подмићивачи, 

подмићивача 3.1.3.; 3.2.2.а.; 14.1.1. 
подмицати, -чем, прип. сад. подмичући 

ll.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
подмјеравати ијек. (ек. подмеравати), под

мU)ерiiвам, прип. сад. подмU)еравајући = под

мјерати нјек. (ек. подмерати), подмU)ерам, прип. 

сад. подм(ј)ерајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
подмјерати = подмјеравати (в.) 
подмјерити ијек. (ек. подмерити), -йм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подмјестити ијек. (ек. подместити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подмјехурити се ијек. (ек. подмехурити се), 

подмU)ехурйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подмјештати ијек. (ек. подмештати), под

мU)ештам, прип. сад. подмU)ештајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

подМЛiiђеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подморница, -е ж, иистр. -бм, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

подморничiiр, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом И 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.3.; 14.1.1. 
подмориичкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
подморскн, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подмОстити, подмостйм 14.5.1.1.(4). 
подмошliitвати, подмошћујем, прип. сад. под-

мошћујући 3.2.2.а.; 3.2.3.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
подмукао, подмукла и подмукла, -кло, одр. 

подмуклй, -а, -б, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

подмуклост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

подиОсив 

поднадувеност = поднадулост и под на
Дутост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поднадулост = поднадувеност (в.) 

поднадутост = поднадувеност (в.) 
поднајамннк, -а м, вок. подюiјамнйче, мн. 

поднщаМНЙЦИ,поднщамнйка,поднщамнйци

ма ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
поднајаМНИЧКi, -а, -б, ген. ми. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
поднајмилац и поднајмилац (не поднајми

оц), -иоца м, вок. поднајмиоче, инстр. поднајми

оцем (не -ом), мн. -иоци, -илаца, -иоцима 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

поднајмиоц не него поднајмилац (в.) 

поднапити се, поднапијем се 14.5.1.1.(2). 
поднаредннк, -а м, вок. подюiреднйче, мн. 

поднареДНЙЦИ,поднареднйка,поднареднйци

ма 1l.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
поднареднички, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
поднаслов, -а м, ген. мн. поднаслбва 

14.1.1.С. 

подне, поднева и р. подна с (често иидкn.); 

око подне, до подне, пре подне, прије подне, у 

подне, по подне и сл. 14.1.3. 
поднёбље, -а с, геи. ми. поднебља 14.1.3. 
поднёвнн, -а, -б, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
поднёвннк = поднева к (в.) 
поднесак, -ска м, ми. поднесци, поднесака, 

поднесцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
поднёти (се) ек. уп. ијек. поднијети (се) 

поднизitвати, поднизујем, прип. сад. подни

зујући 14.5.1.1.(2). 
поднијети (се) ијек. (ек. поднёти (се», под-

несем (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
поднипошто, прип. 14.6. 
подно, предn. 

подножак, -шка м, ми. подношци, подно

жака, подношцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

подножан, -жна, -жно, одр. подножнй, -а, -б, 

ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подножје, -а с, геи. ми. подНбжја 14.1.3. 
подноЖЊiiК, -а м, ми. поднбжњаци, поднб

жњiiка, поднбжњацима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
поднОсив = подношљив (в.) 
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поднОСилац 

поднОСилац (не поднОсиоц), -иоца м, ВОК. 

поднОсиоче, инстр. поднОсиоцем (не -ом), мн. 

поднОСиоци, поднОСилаца, поднОСиоцима 

7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 
поднОсиоц не него поднОСилац (В.) 

поднОСити (се), подносйм (се), прил. сад. под

носећи (се) 14.5.1.1.(4). 
подноћ, прил. 14.6. 
подношљив, -а, -о, одр. подношљивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 8.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. = поднОсив, 

-а, -о, одр. поднОсивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
подношљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поДну, предл. 

подобивати = подобијати (В.) 
подобијати, подОбйјам = подобивати, по

добйвам 14.5.1.1.(3). 
подобност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
под одељак ек. уп. ијек. пододјељак 

пододјељак ијек. (ек. пододељак), подо

дШељка м, мн. пододU)ељци, пододU)ељака, 

пододU)ељцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

пододсек ек. уп. ијек. пододсјек 

пододсјек ијек. (ек. пододсјек), -а м, мн. по

додсU)еци, пододсU)ека, пододсU)ецима 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

подозревати ек. уп. ијек. подозријевати 

поДозривост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подозријевати ијек. (ек. подозревати), подо

зријевам (ек. подозревам), мн. подозријевајући 

(ек. подозревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
подој, -а м, ген. мн. подоја 14.1.1. 
подојити, подојйм 14.5.1.1.(4). 
подом8I1ити, поДомаћйм 14.5.1.1.(4). 
подоравати, подоравам, прил. сад. подора-

вајући 14.5.1.1.(3). 
подорати, подорем 14.5.1.1.(1). 
подоста, прил. 14.6. 
подофицiiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, -йра 12.1.; 14.1.1. 
ПОДОЧЊiК, -а м, мн. подочњаци, подочњiiка, 

подочњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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подрепнй 

подпредседнйк не него потпредседнiiк (В. 

под потпредсједнйк) 

подпредјсеДНiiК не него потпредсједнйк 

(В.) 

подражавалац (не подражаваоц), -аоца м, 

вок. подражаваоче, инстр. подражаваоцем (не 

-ом), мн. подражаваоци, подражавалаца, подра

жаваоцима 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
подражаваоц не него подражавалац (В.) 

подражавати, подражавам, прил. сад. подра

жавајући 14.5.1.1.(3) = подраживати, подражу

јем, прил. сад. подражујући 14.5.1.1.(2). 
подражити, подражйм 14.5.1.1.(4). 
подражљив, -а, -о, одр. подражљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подражљивост, -ОСТИ Ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
под разред, -а м, ген. мн. подразреда 12.1.; 

14.1.1.с. 

подразумевати ек. уп. ијек. подразумије

вати 

подразумети ек. уп. ијек. подразумјети 

подразумијевати ијек. (ек. подразумевати), 

подразумијевам (ек. подразумевам), прил. сад. 

подразумијевајући (ек. подразумевајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

подразумјети ијек. (ек. подразумети), 

подразумијем (ек. подразумем) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

подредити (се), подредйм (се) 14.5.1.1.(4). 
подређен, -а, -о, одр. подређенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подређеност, -ОСТИ Ж, инстр. -ОСТИ И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подређивати (се), подређујем (се), прил. сад. 

подређујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
подрезати, -жём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
подрезивати, под резу јем, прил. сад. подре

зујући 14.5.1.1.(2). 
подрепак, -пка м, мн. подрепци, подрепiiка, 

подрепцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подрепiш, -аша м, инстр. подрепашем (не 

-ом), МН. подрепаши, подрепаша 14.1.1. 
подрепљивати се, подрепљујем се, прил. сад. 

подрепљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подрепнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



подржавалац 

подржавалац (не подржаваоц), -аоца м, ВОК. 

подржаваоче, иистр. подржаваоцем (не -ом), ми. 

подржаваоци,подржавалаца,подржаваоцима 

7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
подржаваоц не него подржавалац (В.) 

подржавати, подржавам, прил. сад. подржа

вајући 14.5.1.1.(3). 
подржављење, -а с, геи. ми. подржављења 

14.1.3. 
подржављitвати, подржављујём, прил. сад. 

подржављујући 14.5.1.1.(2). 
подржати, -йм 14.5.1.1.(4). 
подрitвати (се), подрйвам (се), прил. сад. под

ривајући (се) 14.5.1.1.(3). 
ПОДРИВiЧ, -ача м, ВОК. подривачу, иистр. 

подривачем (не -ом), ми. подривачи, подрива

ча 3.1.3.; 14.1.1. 
ПОДРИВiЧКЙ, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
подрйг, -а м, ми. подрйзи, подрйга, подрйзи

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подригивати (се), подригујём (се), прил. сад. 

подригујући (се) 14.5.1.1.(2). 
подригнути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
Подрймац, -мца м, иистр. Подрймцем (не 

-ом), ми. Подрймци, Подримаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Подрймка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -КИ 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Подрiiмље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
подрймскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Подринац, -йнца м, иистр. Подрйнцем (не 

-ом), ми. Подрйнци, Подринаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Подрйнка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -КИ 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
подрйнскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Подрiiње, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
подробност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подрубљивати, подрубљујём, прил. сад. под

рубљујући 14.5.1.1.(2). 
п6друг, -а, -о, геи. ми. -йх (често иидкл.) 4.2.а.; 

14.3. 
подругивати се, подругујём се, прил. сад. по

другујући (се) 14.5.1.1.(2). 

подршка 

подругљив, -а, -о, одр. подругљивй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подругљивац, -йвца м, ВОК. подругљйвче, ии

стр. подругљйвцем (не -ом), ми. подругљйвци, 

подругљйваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
подругљивица, -ё ж, ВОК. -е, иистр. -ом, геи. 

ми. -йца = подругљйвка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), 

геи. ми. -кй 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
подругљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подружничкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
подруку (ићи, али: ставити под руку) 

подруМiр, -ара м, ВОК. подрумару и подру

маре, иистр. подрумарем и подрумаром, ми. по

друмари, подрумара 14.1.1. 
подрумарев и подрумаров, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
ПОДРУМiрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подруменети ек. уп. ијек. подрумењети 

подрумењети ијек. (ек. подруменети), -нйм, 

(постати румен) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
подрумскй и подрумскй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
подрумче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
поДрумчина, -ё ж, геи. ми. подрумчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

подрумчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), геи. ми. 

-йћii 3.1.3.; 14.1.1.с. 
подрумuија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-ијом, ми. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
подручан, -чна, -чно, одр. подручнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подручје и подручје, -а с, геи. ми. подруч

ја 14.1.3. 
подруштвенити, -йм = подруштвити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
подруштвити = подруштвенити (В.) 

подруштвљавати, подруштвљавам, прил. 

сад. подруштвљавајући 14.5.1.1.(3). 
подрхтавати, подрхтавам, прил. сад. подрх

тавајући 14.5.1.1.(3). 
подрхтати, подрхтйм и подршћём 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2); 14.5.1.1.(4). 
подршка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. подршкй и 

подржака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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подсавез 

подсавез, -а м, ген. мн. подсавёза 8.1.3.2.1.; 
12.1.; 14.1.1. 

подсавезнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 
12.1.; 14.3. 

подсавити (се), подсавијём (се) 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

подсадити, подсадим 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
подсађitвати, подсађујём, прнn. сад. подса

ђујући 3.3.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2) 
подсвајати, подсвајам, прип. сад. подсваја

јући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
подсвеснiiст и подсвеснiiСт ек. уп. ијек. 

подсвјесност и подсвјеСНiiСТ 

подсвёст ек. уп. нјек. подсвијест 

подсвестан и подсвестан ек. уп. нјек. подсвје

стан и подсвјестан 

подсвијест ијек. (ек. подсвёст), -и ж, инсТр. 

-ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

подсвјесност и подсвјеСНiiСТ нјек. (ек. под

свеснбст и подсвеснiiст), -ости Ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

подсвјестан и подсвјестан нјек. (ек. подсве

стан и пiщсвестан), -сна, -сно, ОДр. подсв(ј)есни 

и подсв(ј)есни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 10.2.; 14.3. 

подсејавати ек. уп. нјек. подсијавати 

подсејати ек. уп. нјек. подсијати 

подсек ек. уп. нјек. подсјек 

подсекретар, -ара, ВОК. подсекретару и под

секретаре, ннсТр. подсекретарем и подсекрета

ром, МН. подсекретари, подсекретара 8.1.3.2.1.; 
14.1.1. 

подсекретарев и подсекретаров, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
подсекретарСКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
подсекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1. 
подсетити (се) ек. уп. ијек. подсјетити (се) 

подсетник ек. уп. нјек. подсјетник 

подсетница (визиткарта) не него пilcетни-

ца (В. пilcјетница) 

подсеliати ек. уп. ијек. подсјеliати 

подсеliн ек. уп. нјек. подсјеliи 

подсецатн ек. уп. ијек. подснјецати 
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подсмијевати се 

подсигурно и подсигурно, прип. 8.1.3.2.1.; 
14.6. 

подсијавати нјек. (ек. подсејавати), подси

јавам (ек. подсејавам), прип. сад подсијавајући 

(ек. подсејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

подсијати нјек. (ек. подсејати), -јём 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2) 

подсијецати ијек. (ек. подсецати), подсије

цам (ек. подсецам), ПРНn. сад. подсијецајући (ек. 

подсецајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
подсистём, -ема М, МН. подсистеми, подси

стема 8.1.3.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
подсјек нјек. (ек. подсек), -а М, МН. подс(ј)еци, 

подс(ј)ёка, подс(ј)ецима, (греда, праг) 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

подсјетити (се) ијек. (ек. подсетити (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
подсјетнiiк ијек. (ек. подсетник), -а М, МН. 

подс(ј)етнйци, подс(ј)етнйка, подс(ј)етнйци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подсјетница не него пОсјетница (В.) 

подсјећати ијек. (ек. подсеliати), -ам, прип. 

сад. подс(ј)ећајући 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

подсјеliи ијек. (ек. подсеliи), подсијечём (ек. 

подсечём) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 1I.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
подскакitвати, подскакујём, прип. сад. под-

скакујући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

се 

подскочити, подскочйм 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
подсмевати се ек. уп. ијек. подсмијевати се 

подсмевачкii ек. уп. ијек. подсмјеваЧКii 

подсмејавати се ек. уп. ијек. подсмијавати 

подсмёх ек. уп. ијек. подсмијех 

подсмехitвати се ек. уп. ијек. подсмјехitва

ти се 

подсмехнути се ек. уп. ијек. подсмјехнути 

се 

подсмешљив ек. уп. ијек. подсмјешљив 

подсмијавати се ијек. (ек. подсмејавати се), 

подсмијавам се (ек. подсмејавам се), прип. сад. 

подсмијавајући се (ек. подсмејавајући се) 2.1.1.; 
2.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

подсмијевати се ијек. (ек. подсмевати се), 

подсмијевам се (ек. подсмёвам се), прип. сад. под-



поцсмијех 

смијевајући се (ек. подсмевајући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

поцсмијех ијек. (ек. поцсмех), -а М, МН. под

смијеси, подсмијеха, поцсмијесима (ек. под

смеси, подсмеха, поцсмесима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

подсмјеВiiЧКЙ ијек. (ек. подсмевiiчкй), -а, -5, 
ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

поцсмјехивати се ијек. (ек. поцсмехивати 

се), подсмU)ехујем се, прип. сад. подсмU)ехују

ћи се 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
пiщсмјехнутн се ијек. (ек. пiщсмехнути се), 

-нем се 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
поцсмјешљив ијек. (ек. поцсмешљнв), -а, -о, 

одр. подсмU)ешљивй, -а, -5, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

поцстакнути = поцстаliи и поцстаliи, под

стакнем 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
поцстанйр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ем и -ом, 

МН. -и, -ара 8.1.3.2.1.; 14.1.1. 
поцстанйрев и поцстанйров, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
поцстанйрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 8.1.3.2.1.; 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
поцстанiiркин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
подстанiiрскй, -а, -5, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
пОцстаНiiрство,-ас,мн.пОдстанарства,ПОд

cTaHapcTiiвa 6.2.2.; 10.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
подстаница, -е ж, инстр. -5м, ген. мн. -йца 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
подстаliи и подстаliн = подстакнути (В.) 

подстицај, -а м, ген. мн. подстицаја 8.1.3.2.1.; 
14.1.1.с. 

подстицајнй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
подстицати, -ичем, прип. сад. подстичући 

8.1.3.2.1.; 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
подстрек, -а м, мн. подстреци, подстрека, 

подстрецима 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подстрекавати, подстрекавам, прип. сад. 

подстрекавајући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3) = под

стрекивати, подстрекујем, прип. сад. подстре

кујући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

поцузети (се) 

подстрекiiч, -ача м, вок. подстрекачу, инстр. 

подстркачем (не -ом), мн. подстркачи, подстр

кача 3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.1. 
подстрекачица, -е ж, вок. -е, инстр. -5м, ген. 

мн. -йца 3.1.2.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
подстрекiiчкй, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
подстрекивати = подстрекавати (В.) 

подстрекнути = подстреliи, подстрек нем 

8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
подстреliи = подстрек нути (В.) 
поцстрешје, -а с, ген. мн. подстрешја 2.1.4.1.; 

8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
подстрешница, -е ж, инстр. -5м, ген. мн. -йца 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
подстриг, -а М, мн. подстризи, подстрйга, 

подстризима 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подстризати, подстрйзам, прип. сад. под

стризајући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поцстриliи,подстрижем 8.1.3.2.1.; 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
подтачка, -е ж, дат. -кй, ген. мн. подтачкй и 

подтачiiка 6.2.2, 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
подтекст, -а м, ген. мн. подтекста 8.1.3.2.2.; 

12.1.; 14.1.1.с. 
подтема, -е ж, ген. мн. подтема 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

подтйп, -а м, мн. подтйпови, подтйп5ва 12.1.; 
14.1.1.с. 

поцтурити (се) не него потурити (се) (В.) 

подуг, -а, -о, ген. мн. -йх, комп. подужй 4.2.а.; 

1I.1.2.а.; 14.3. 
подугачак, -ч ка, чко, одр. подугачкй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 
подударан, -рна, -рно, одр. подударни, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
подударати се, -ам се, прип. сад. подудара

јући се 14.5.1.1.(3). 
подударити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
подударност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подуже и подуже, прип. 14.6. 
подужй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
подузетан, -тна, -тно, одр. подузетнй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поцузети (се), подузмем (се) 14.5.1.1.(1). 
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подузетљивост 

подузетљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подузетнiiк, -а м, вак. подузетнйче, мн. 

подузетнйци, подузетнйкii, подузетнйцима 

1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
подузеТНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
подузетнiiштво, -а с, мн. подузетнйштва, 

подузетнйштава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
подузетност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
подузимати, -мам и -мљём, прил. сад. подузи

мајући и поДузимљући 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
подузимљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поду ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. подука 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Подунавац, -вца м, инстр. Подунавцем (не 

-ом), мн. Подунавци, Подунаваца, Подунав

цима, (човек из Подунавља) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Подунiвка, дат. -ци, (часопис) 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

Подунiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (жена из Подунавља) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 
14.1.1.а.Ь. 

Подунiвље и Подунiвље, -а с 1.2.1.1.h.; 
14.1.3. 

подунiвскii и подунiвскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
подупирати (се), -ем (се), прил. сад. подупи

рући (се) 14.5.1.1.(1). 
подупирiЧ, -ача, вак. подупирачу, инстр. 

подупирачем (не -ом), мн. подупирачи, поду

пирача 3.1.3.; 14.1.1. 
подупрёти ек. уп. ијек. подупријети 

подупријети ијек. (ек. подупрёти), подупрем 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
подухват и подухвiт, -а м, ген. мн. -ата 4.1.; 

14.1.1.С. 

подучавати, подучавам, прил. сад. подуча-

вајући 14.5.1.1.(3). 
подучити, подучйм 14.5.1.1.(4). 
ПОДЩ1рНУТИ, подџарнем 3.4.1.; 14.5.1.1.(1). 
подшивати, подшивам, прил. сад. подшива-

јући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
подшити, подшијем 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
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пожеrача 

подшишати (се), подшйшам (се) 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

подштапити се, подштiiпйм се 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

подштуцати, -ам 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
подшумiр, -а м, вак. -у и -е, инстр. -ем и -ом, 

мн. -и, -ара 8.1.3.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
поl)онити, -йм 3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
пООн, -ена м, мн. поени, поена 14.1.1.С. 

поенrлезити, поенглезйм 14.5.1.1.(4). 
Поенкарё (фр. Jules Henri Poincare, Жил Ан-

ри Поенкаре), -еа м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
поента (не поiнта), -е ж, мн. поенте, поен

тй 14.1.2.1.Ь. 

поентирати, поентйрам, 3. л. мн. поентирају, 
прил. сад. поентирајући 14.5.1.1.(3). 

поетнзовати, -уј ем, прил. сад. поетизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и поетизирати, поетизйрiiм, 
3. л. мн. поетизирају, прил. сад. поетизирајући 
14.5.1.1.(3». 

поетика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
поетичан, -ч на, -чно, адр. поетичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поетичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
поетичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пОётскii и пОеТСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Пожаревац, -евца м, инстр. Пожаревцем (не 

-ом) 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1. 
пожаревачкii и пожаревачкй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Пожаревљанин, -а м, мн. Пожаревљани, По

жаревљiiна 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Пожаревљанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
пожiрнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пожiрнйк, -а м, вак. пожарнйче, мн. пожар

нйци, пожарнйка, пожарнйцима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
пожiрничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пожiрчити, -йм, прил. сад. пожiiрчећи 

14.5.1.1.(4). 
пождрљив не него прождрљив (в.) 

пожеrача, -е Ж 3.1.3.; 14.1.2.1. 



Пожега 

Пожега, -е ж, дат. Пожеги и Пожези 1.2.1.1.Ь.; 

11.3.2.е.; 14.1.2.1. 
Пожежанин, -а М, МН. Пожежани Пожежiiна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Пожежанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй = р. Пожешкиња, -е ж, ген. МН. Пожешкйња 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
пожелети ек. уп. ијек. пожељети 

пожељан, -љна, -љно, одр. пожељнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пожељети ијек. (ек. пожелети), пожелйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пожељкивати, пожељкујём, прил. сад. по

жељкујући 14.5.1.1.(2). 
пожељност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поженити (се), поженйм (се) 14.5.1.1.(4). 
пожети = пожњети, п6жањём и пожњём 

14.5.1.1.(2). 
пожеliи и пожеliи, пожежём 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
пожешки, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Поже-

га) 4.2.а.; 14.3. 
Пожешкиња р. = Пожежанка (В.) 

поживети ек. уп. ијек. поживјети 

поживјети ијек. (ек. поживети), поживйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поживотињити, поживотйњйм 14.5.1.1.(4). 
пожњевати, пожњевам, прил. сад. пожњева-

јући 14.5.1.1.(3). 
пожњети = пожети (В.) 

пожртвован, -а, -о, одр. пожртвованй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пожртвованост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пожртвовliње, -а с, ген. МН. пожртвовања 

14.1.3. 
пожуда, -ё ж, ген. МН. пожуда 14.1.2.1.Ь. 

пожудан, -дна, -дно, одр. пожуднй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пожудети ек. уп. ијек. пожудјети 

пожудјети ијек. (ек. пожудети), пожудйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пожудност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пожуривати (се), пожурујём (се), прил. сад. 

пожурујући (се) 14.5.1.1.(2) 

позвати (се) 

пожурити (се), пожурйм (се) 14.5.1.1.(4). 
пожутети ек. уп. нјек. пожутјети 

пожутити, пожутйм, (учинити жутим) 

14.5.1.1.(4). 
пожутјети ијек. (ек. пожутети), пожУ-Тйм, 

(постати жут) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
позабијати, позабйјам 14.5.1.1.(3). 
позаборавити, -йм 14.5.1.1.(4). 
позаборављати, позаборављам 14.5.1.1.(3). 
позадинац, -нца М, вок. позадйнче, инстр. по-

задинцем (не -ом), МН. позадинци, позадйнаца, 

позадинци ма 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1. 
позадински, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
позадуго, прил. 14.6. 
позадуживати се, позадужујем се 14.5.1.1.(2) 

= позадужити се, позадужйм се 14.5.1.1.(4). 
позадужити се = позадуживати се (В.) 
позаимати (се), -мам (се) и -мљём (се), 

прил. сад. позаимајући (се) и позаимљући (се) 

14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
позајмити, позајмйм 14.5.1.1.(4). 
позајмица, -е ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

позајмљивати (се), позајмљујём (се), прнл. 

сад. позајмљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
позакључавати (се), позакључавам (се) 

14.5.1.1.(3). 
позамашан, -шна, -шно, одр. позамашнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
позамашност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
позан, позна и позна, -зно, одр. познй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
позаробљавати, позарОбљавам 14.5.1.1.(3) = 

позаробљивати, позаробљујём 14.5.1.1.(2). 
позаробљивати = позаробљавати (В.) 

позаспати, -спйм и -спем 14.5.1.1.(4); 
14.5.1.1.(1). 

позастати, -нем 14.5.1.1.(1). 
позатварати (се), позатварам (се) 

14.5.1.1.(3). 
позван, -а, -о, одр. позванй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
позваник, -а М, вок. позванйче, МН. позва

нйци, позванйка, позванйцима l1.l.l.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

позвати (се), позовём (се) 14.5.1.1.(1). 
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позвонити 

позвонити, позвоним 14.5.1.1.(4). 
поздентiлан не него постдентiлан (в.) 

поздипломац не него постдипломац (в.) 

позејтинити, -им 14.5.1.1.(4). 
позеленети ек. уп. ијек. позелењети 

позеленити, позеленим, (учинити зеленим) 

14.5.1.1.(4). 
позелењети ијек. (ек. позеленети), позеле

ним, (постати зелен) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
позив и позйв, -а М, ген. мн. -ива 14.1.1. 
позивiр, -ара М, вок. позиваре и позивару, 

ннстр. позиварем и позиваром, мн. позивари, 

позивара 14.1.1. 
позивiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.; 

14.1.2.1.а. 

позивати (се), позивам (се) и позивљём 

(се), прнл. сад. позивајући (се) и позивљући (се) 

14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
позивiч, -ача М, вок. позивачу, ннстр. пози

вачем (не -ом), мн. позивачи, позивача 3.1.3.; 
14.1.1. 

позивнй и позивнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
позйвница и позивни ца, -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

позидати, позидам и позиђём 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
позирати, позирам, 3. Л. МН. позирају, прил. 

сад. позирајућн 14.5.1.1.(3). 
позитивист(а), -ё М, мн. -Н, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

позитивистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

позитивисткиња, -ё ж, ген. мн. познтивист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
позитивИтёт, -ета М, мн. позитнвнтети, по

зитнвитета 14.1.1.С. 

позитивност, -ости ж, инстр. -ости Н -ошћу 

3.2.2.з.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
позиција и позйција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-нјом, МН. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
позицйјски = позицибнй (в.) 
позицибнй = позицйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 

5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
позлатити (се), позлатим (се) 14.5.1.1.(4). 
позлаћење, -а с, ген. мн. позлаћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
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познанство 

позлаliивати, позшiћујём, прил. сад. ПОЗШI-

ћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
позледа ек. уп. нјек. позљеда 

позледив ек. уп. ијек. позљедив 

позледити (се) ек. уп. ијек. позлиједити 

(се) 

позлёђенбст ек. уп. нјек. позлијеђенбст 

позлеђење ек. уп. ијек. позљеђење 

позлеђивати ек. уп. ијек. позљеђивати 

позлиједити (се) ијек. (ек. позледити (се», 

позлнједим (се) (ек. позледим (се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

позлијеђенбст ијек. (ек. позлёђенбст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

позљеда нјек. (ек. позледа), -ё ж, ген. МН. по

зљёда (ек. позлёда) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
позљедив нјек. (ек. позледив), -а, -о, ОДр. по

зљеднви (ек. позледнви), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

позљеђење ијек. (ек. позлеђење), -а с, ген. МН. 

позљеђења (ек. позлеђења), (према позлиједити 

(се» 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 14.1.3. 
позљеђйвати ијек. (ек. позлеђйвати), позље

ђујём (ек. позлеђујём), ПРИЛ. сад. позљеђујућн (ек. 

позлеђујућн) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
познавалац (не познаваоц), -аоца М, ВОК. по

зюiваоче, инстр. познаваоцем (не -ом), МН. по

знаваоци, познавалаца, познаваоци ма 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

Познавiње прйродё и друштва, Познава

ња природё н друштва с 1.2.1.1.r.; 14.1.3. 
познавао ц не него познавалац (в.) 

познавати (се), познајём (се), ПРИЛ. сад. по

знајући (се) 14.5.1.1.(2). 
познаник и познаник, -а М, ВОК. -иче, МН. 

-ици, -ика, -ицима 11.2.1.(2); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
познаница и познаница, -е ж, ВОК. -е, ИнсТр. 

-ом, ген. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

познаничин и познаничин, -а, -о, ген. МН. 

-их, (према познаница и познаница) 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

познаничкй и познаничкй, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
познанство,-ас,мн. познанства, познанста

ва 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 



познанчев 

познанчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 
Познањ (пољ. Poznan), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
познат, -а, -о, одр. познатй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
познати (се), -ам (се) и -адем (се) 14.5.1.1.(3); 

14.5.1.1.(1). 
познатост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
позобати, позобљем 14.5.1.1.(2). 
позорiiшнii и позорiiшнii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
Позорiiште (Позориште) у куliи 1.2.1.1.s.; 

14.1.3. 
позорiiште и позорiiште, -а с, ген. мн. -йшта 

14.1.3. 
позорнiiК, -а М, вок. -йче, мн. -йци, -йка, 

-йцима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
позорница и позорница, -е ж, инсТр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

поигравати (се), поигравам (се), прип. сад. 

поигравајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поilграти (се) и поиграти (се), поиграм (се) 

14.5.1.1.(3). 
поизбијати, поизбијам 14.5.1.1.(3). 
поизближё, поilзближё и поизближе, прип. 

14.6. 
поизблiiза и поilзблiiза, прип. 14.6. 
поизцалека, прип. 14.6. 
поиздаљё, поilздаљё и поиздаље, прип. 

14.6. 
поизмакнути (се) = поизмаliи (се) и поilз

маliи (се), поизмакнем (се) 3.2.2.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
поизмаliи (се) и поизмаliи (се) = поизмак

нути (се) (в.) 

поимати (се) (не појимати (се», -мам (се) и 

-мљем (се), прип. сад. поимајући (се) и поимљу

ћи (се) 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
поименицё = поименцё (в.) 

поименичавање, -а с, ген. мн. поименичава

ња = поименичење, -а с, ген. мн. поименичења 

3.1.2.; 14.1.3. 
поименичавати (се), поименичавам 

(се), прип. сад. поименичавајући (се) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

поименичан, -ч на, -ч но, одр. поименичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

појахати 

поименичење = поименичавање (в.) 
поименичити (се), -йм (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
поименцё = поименицё, прип. 14.6. 
поисецати ек. уп. ијек. поисијецати 

поисијецати ијек. (ек. поисецати), поисије-

цам (ек. поисецам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). . 
поискВкати, поискачем 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
поilскати, пОйштем 14.5.1.1.(1). -----
поиспревртати, поиспреврћем 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
поиспреметати, -ћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
поиспремештати ек. уп. ијек. поиспремје

штати 

поиспремјештати ијек. (ек. поиспремешта

ти), поиспремU)ештам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
поиспреплетати, поиспреплећем = по

испреплитати, поиспреплићем 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2) 

ти 

поиспреплитати = поиспреплетати (в.) 
поиспресецати ек. уп. ијек. поиспресијеца-

поиспресијецати ијек. (ек. поиспресецати), 

поиспресијецам (ек. поиспресецам) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

поиспродавати, поиспродајем 14.5.1.1.(2). 
поистиха, прип. 14.6. 
поистоветити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
поистовеliење, -а с, ген. мн. поистовећења 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
поистовеliивати (се), поистовећујем 

(се), прип. сад. поистовећујући (се) 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
појавити се, појавйм се 14.5.1.1.(4). 
појављивати се, појављу јем се, прип. сад. по

јављујући се 14.5.1.1.(2). 
појавност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
појако, прип. 14.6. 
појам, појма м, МН. појмови, појмова 6.2.1.; 

14.1.1.С. 

појас, -а м, МН. појаси, појаса и појасеви, по-

јасева 14.1.1.С. 

појаснити, појаснйм 14.5.1.1.(3). 
појати, појем, прип. сад. појући 14.5.1.1.(2). 
појахати (не појашити), -шем 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
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појац 

појац, п6јца М, ВОК. пој че, инстр. п6јцем (не 

-ом), мн. п6јци, појаца, п6јцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

појачавати (се), појачавам (се), прип. сад. по-

јачавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
појачање, -а с, ген. мн. појачања 14.1.3. 
појачати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
појачё и појаче, прип. 14.6. 
појачii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
појашити не него појахати (в.) 

појашњавати, појашњавам, прип. сад. поја-

шњавајући 14.5.1.1.(3). 
појашчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МИ. 

-иМ 3.1.3.; 8.2.2.1.; 14.1.1. 
појевтинити и појевтинити р. = појефти-

нити и појефтинити (в.) 

појевтињавати р. = појефтињавати (в.) 
појевтињење р. = појефтињење (в.) 

појевтињивати р. = појефтињивати (в.) 
појевтињивати р. = појефтињивати (в. под 

појефтињавати) 

појединац, -н ца М, ВОК. појединче, инстр. по

јединцем (не -ом), мн. појединци, појединаца, 

појединцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
појединачан, -ч на, -чно, одр. појединачни, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
појединачност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поједiiни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
појединост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поједноставнити (се), поједнОставним (се) 

14.5.1.1.(4). 
поједноставњење, -а с, ген. мн. поједностав

њења 14.1.3. 
поједноставњивати, поједноставњујем, 

прип. сад. поједноставњујући 14.5.1.1.(2) 
појефтинити, појефтиним и појефтинити, 

-им = р. појевтинити, појевтиним и појевти

нити, -им 14.5.1.1.(4). 
појефтињавати, појефтињавам, прип. сад. 

појефтињавајући = р. појевтињавати, појев

тињавам, прип. сад. појевтињавајући 14.5.1.1.(3) 
= појефтињивати, појефтињујем, прип. сад. по

јефтйњујући = р. појевтињивати, појевтињу

јем, прип. сад. појевтињујући 14.5.1.1.(2). 
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поюiлуђерити 

појефтињење, -а с, ген. мн. појефтињења 

= р. појевтињење, -а с, ген. мн. појевтињења 

14.1.3. 
појечати, -им 14.5.1.1.(4). 
појилица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

пој ило, -а с, ген. мн. појила = појиште, -а с, 

ген. мн. пој ишта 14.1.3. 
пој имати не него поимати (в.) 

појити, -им, прип. сад. појећи 14.5.1.1.(4). 
појиште = пој ило (в.) 

појмити (се), појмим (се) 14.5.1.1.(4). 
појмљив, -а, -о, одр. појмљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
појмљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
појмовнii и појМОВНii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
појмовнiiк и појмовнiiк, -а М, мн. -ици, -и ка, 

-ицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
појуначити се, појуначим се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
појутiiрје, -а с, ген. мн. појутарја 14.1.3. 
пок8,цити, покiiдим 14.5.1.1.(4). 
ПОЮ1ДШТО, прип. 8.1.3.2.1.; 14.6. 
показатељ, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-еља 14.1.1.С. 

покВзати (се), покажем (се) 14.5.1.1.(2). 
покази вати, показу јем, прип. сад. показу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
показивiч, -ача М, ВОК. показивачу, инстр. по

казивачем (не -ом), мн. показивачи, показивача 

3.1.3.; 14.1.1. 
покiјан, -а, -о, одр. покај ни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
покајање, -а с, ген. мн. покајања 14.1.3. 
покајати (се), -јем (се) 14.5.1.1.(2). 
покВјннк, -а М, ВОК. покајниче, мн. покај-

ници, покајника, покајницима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
ПОКiiјница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

покiiјничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

покалуђерити се, -им се 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 



покапати 

покапати, покапам, прил. сад. ПОКliпајући, 

(покопавати) 14.5.1.1.(3). 
покапати, покапљём и покапам, (полити 

капима) 14.5.1.1.(2); 14.5.1.1.(3). 
покаскивати, ПОКlicкујём, прил. сад. пока-

скујући 14.5.1.1.(2). 
покасно, прил. 14.6. 
покаткад, прил. 14.6. 
покатоличавати (се), покатоличавам 

(се), прил. сад. покатоличавајући (се) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

покатоличити (се) и покатоличити (се), 

-им (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
поквареност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покварењак, -ака М, ВОК. покварењаче, МН. 

покварењаЦИ,покварењака,покварењацима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
покварењачки, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
покварењаштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 
покварљив, -а, -о, одр. покварљиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
покварљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покинђурити се, покинђурим се 

14.5.1.1.(4). 
покипети ек. уп. ијек. покипјети 

покипјети ијек. (ек. покипети), покипи(м) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
покиселити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
поклекнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
поклекнуliе, -а с, ген. МН. поклекнуМ 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
поклещiвати, поклецавам, прил. сад. покле-

цавајући 14.5.1.1.(3). 
поклецнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
поклечкё, прил. 14.6. 
поклизнути се, -нём се 14.5.1.1.(1). 
поклик, -а М, МН. поклици, поклика, покли-

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
покликивати, покликујём, прил. сад. покли

кујући 14.5.1.1.(2). 
покликнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
поклисlipев и поклисаров, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
поклitсарскй, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

покојничин 

поклич, -а М, ген. мн. поклйча 3.1.2.; 
14.1.1.с. 

поклон и поклон, -а М, ген. мн. поклона 

14.1.1.с. 

поклоник, -ика М, ВОК. поклонйче, мн. по

клоници, поклоника, поклоницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
поклонити (се), поклоним (се) 14.5.1.1.(4). 
поклони ца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

поклонички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поклоништво, -а с, мн. поклоништва, по

клоништава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
поклонодавац, -вца М, ВОК. поклонодавче, 

инстр. поклонодавцем (не -ом), мн. поклоно

щiвци, поклонодаваца, поклонодавцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1. 

поклонопримац, -мца М, ВОК. поклоноприм

че, инстр. поклонопримцем (не -ом), мн. покло

нопримци, поклонопримаца, поклонопримци

ма 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
покл6нство,-ас,мн.покл6нства,ПОклОн

става 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
поклопац, -пца М, инстр. поклопцем (не -ом), 

мн. поклопци, поклопаца 6.2.1.; 14.1.1. 
поклопити (се), поклопи м (се) 14.5.1.1.(4). 
поклопчиЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-иМ 3.1.3.; 14.1.1.с. 
покљувати, покљујём 14.5.1.1.(2). 
покљуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
покожица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

покожични, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

покој, -оја М, ген. мн. покоја 14.1.1.с. 

покоји пут (понекад) 

покоји, -а, -ё, ген. мн. -их, (понеки) 4.2.а.; 

12.3.4.; 14.3. 
покојни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
покојник, -а м, ВОК. покојниче, мн. покојници, 

покојнйка, покојницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

ПОКОјница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

покојничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 
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покојничкй 

покојничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поколебiност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поколебати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
поколебљивост, -ости ж, и нетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поколење ек. уп. ијек. покољење 

пок6лчити, поколчйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
покољење ијек. (ек. поколење), -а с, ген. мн. 

-ења 14.1.3. 
покондйреност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покондирити се, покондйрйм се 

14.5.1.1.(4). 
покопавати, покопавам, прил. сад. покошi

вајући 14.5.1.1.(3). 
покопати, -ам 14.5.1.1.(3). 
покоравати (се), покоравам (се), прил. сад. 

покоравајући (се) 14.5.1.1.(3). 
покоран, -рна, -рно, одр. покорнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
покорилац (не покориоц), -иоца м, вок. по

кориоче, инетр. покориоцем (не -ом), мн. по

кориоци, покорилаца, покориоцима 7.2.2.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 

покориоц не него покорилац (В.) 

покорити (се), покорйм (се) 14.5.1.1.(4). 
покорнйк, -а м, вок. покорнйче, мн. 

покорнйци, покорнйка, покорнйцима 

11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
покорничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
покорност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покосовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
покрај, предл. 

покрајина, -е ж, ген. мн. покрајйна 

14.1.2.1.Ь. 

покрајинскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
покрiјнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
покрiјњй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
покрасти, покрадем, прид. трп. покраден и 

покраден (не покрађен) 14.5.1.1.(1). 
покрiтак, -тка, -тко, одр. пократкй, -а, -о, 

ген. мн. -йх, комп. покраћй 3.2.2.а.; 4.2.а.; 6.2.3.; 
14.3. 
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покровитељ 

покрпити (се), пократйм (се) 14.5.1.1.(4). 
покраliивати, покраћујем, прил. сад. покра-

ћујући 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
покрвавити се, покрвавйм се 14.5.1.1.(4). 
покрвити се, покрвйм се 14.5.1.1.(4). 
покренути (се), покренем (се) 14.5.1.1.(1). 
покрепљење, -а с, ген. мн. покрепљења 

2.1.4.1.; 14.1.3. 
покрепљивати (се), покрепљујем (се), прил. 

сад. покрепљујући (се) 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
покрётан, -тна, -тно, одр. покретнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
покретати (се), -ћем (се), прил. сад. покрећу

ћи (се) и покретати (се), покрећем (се), прил. сад. 

покрећући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
покретiч, -ача М, вок. покретачу, инетр. по

кретачем (не -ом), мн. покретачи, покретача 

3.1.3.; 14.1.1. 
покретiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
покретљив, -а, -о, одр. покретљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
покретљивост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покрётност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покривалачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
покривало, -а с, ген. мн. покривала 14.1.3. 
покривати (се), покрйвам (се), прил. сад. по

кривајући (се) 14.5.1.1.(3). 
покривiч, -ача м, инетр. покрива чем (не -ом), 

мн. покривачи, покривача 3.1.3.; 14.1.1. 
покривача, -е ж, ген. мн. покривача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

покривiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

покривеност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покрити (се), покријем (се), импер. покрйј, 

покрйјмо, покрйјте 14.5.1.1.(2). 
покриliе, -а с, ген. мн. покрића 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
покров, -а м, ген. мн. покрбва 14.1.1. 
покровитељ, -а м, вок. -у, инетр. -ем (не -ом), 

ген. мн. -еља 14.1.1.с. 



покровитёљка 

покровитёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
покровитељскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
покровитёљство и покровитељство, -а С, 

мн. -ства, -става 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
покрстити (се), покрстим (се) 14.5.1.1.(4). 
покрупаи, -п на, -пно, одр. покрупни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
покрупно, прил. 14.6. 
покрштавати (се), покрштавам (се), прил. 

сад. покрштавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
покрштенiiк, -и ка М, ВОК. покрштениче, мн. 

покрштеници, покрштеника, покрштеницима 

= покрштењак, -ака М, ВОК. покрштењаче, мн. 

покрштењаци, покрштењака, покрштењацима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
покрштеница, -е ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

покрштењак = покрштенiiк (В.) 
покрштење, -а с, ген. мн. покрштења 14.1.3. 
покliерити, -им 14.5.1.1.(4). 
покliёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
покудити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
покуњеиост, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
покуњити, покуњим 14.5.1.1.(4). 
покуliнн, -а, -о, ген. мн. -их, (кућни, Домаћи) 

3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
пОкуliство,-ае,мн.пОкућства,пОкућстава 

3.2.1.; 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
покуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
покуцкивати, покуцкујем, прил. сад. покуц

кујући 14.5.1.1.(2). 
покушавати, покушавам, прил. сад. поку-

шавајући 14.5.1.1.(3). 
пола, прил. 14.6. 
пола, -е ж, ген. мн. пола 14.1.2.1.Ь. 

полаган, -а, -о и -ана, -о, одр. полагани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
полагАно и полагано, прил. 14.6. 
полагiiност и полаганост, -ости ж, инетр. 

-ости и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
полагати, полажем, (еврш. мало лагати) 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

полегати 

полагати (се), полiiжем (се), прил. сад. пола

жући (се), (нееврш. према положити) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
полагiiч, -ача м, ВОК. полагачу, инетр. пола

гачем (не -ом), мн. полагачи, полагача 3.1.3.; 
14.1.1. 

полагачицё и полагачицё, прил. 14.6. 
полагивати, полагујем, прил. сад. полагују

ћи, (према полагати) 14.5.1.1.(2). 
полажа = паралажа и пipалажа (В.) 
полазак, -ска м, мн. поласци, полазака, по

ласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
полазити, -им, прил. сад. полазећи 

14.5.1.1.(4). 
полазiiште, -а с, ген. мн. полазишта 14.1.3. 
полазнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
полазнiiк, -а м, ВОК. полазниче, мн. пола-

зници, полазника, полазници ма l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
полазница, -е ж, ВОК. -е, инетр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

полако и полако, прил., комп. полакше 

14.6. 
поларан, -рна, -рно, одр. поларни, -а, -о, ген. 

мн. -их, (према пол, -а); Поларна Звезда (Звије

зда); Поларно море; поларни круг; поларно све

тло (свјетло); поларни дан; поларна ноћ 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

поларизација, -е ж, дат. -ији, инетр. -иј ОМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
поларизацiiјскii = пiiларизаЦИОНii (В.) 

поларизационii = поларизацiiјскii, -а, -о, 
ген. мн. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

поларизовати, -у јем, прил. сад. поларизују

ћи 14.5.1.1.(2). 
поларност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
полатинити (се), полатиним (се) и полати

нити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
полатињавати, полатињавiiм, прил. сад. по

латињавајући 14.5.1.1.(3) = полатињивати, по

латињујем, прил. сад. полатињујући 14.5.1.1.(2). 
полатињивати = полатињавати (В.) 
полевати (се) = поливати (се) (В.) 
полевiiч = поливiiч (В.) 
полегати ек. уп. ијек. полијегати 
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полегнутн 

пЬлегнути, -нем = полеliи и пЬлеliи, поле

жем и полегнем 3.2.2.а.; ll.l.l.; 14.5.1.1.(1). 
полемика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. полемйка 

1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
полемнсати, -ишем, прип. сад. полемишући 

14.5.1.1.(2) (и полемизирати, полемизйрам, 3. 
n. мн. полемизирају, прип. сад. полемизирајући 

14.5.1.1.(3». 
полемичан, -чна, -чно, одр. полемичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полемичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.2.; 14.1.1. 
полемичiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
полемичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
полен ек. уп. ијек. полијен (в.) 

полен, -а м 14.1.1. 
полењ ек. уп. ијек. полијен (в.) 

полепити (се) ек. уп. ијек. полијепити (се) 

полепшавати (се) ек. уп. ијек. пољепшава-

ти (се) 

полепшати (се) ек. уп. ијек. пољепшати 

(се) 

полет и полет, -а м, ген. МН. полета и поле

та 14.1.1.С. 

полетан, -тна, -тно, одр. полетнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх, (који служи за полетање: полетно пер

је) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полетан, -тна, -тно, одр. полетнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх, (пун полета) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полетарац, -рца м, вок. полетарче, инстр. по

летарцем (не -ом), МН. полетарци, полетарiiца, 

полетарцима 6.2.1.; ll.l.l.а.(I); 14.1.1. 
полетати ек. уп. ијек. полијетати 

полетети ек. уп. ијек. полетјети 

полетјети ијек. (ек. полетети), полетйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
полеliи и полеliи = полегнути (В.) 

полиандрија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

(многомуштво) 5.2.3.; 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
полиартрiпис, -а м 5.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
поливати (се), полйвам (се), прип. сад. пол и

вајући (се) = полијевати (се) ијек. (ек. полевати 

(се», полијевам (се) (ек. полевам (се», прип. сад. 

полијевајући (се» (ек. полевајући (се» 2.1.4.1.; 
2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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полирати 

поливiч, -ача м, ВОК. поливачу, инстр. пол и

вачем (не -ом), мн. поливачи, поливача = поље

вiч ијек. (ек. полевiч), -ача м, ВОК. пољевачу (ек. 

полевачу), инстр. пољевачем (ек. полевачем), МН. 

пољевачи, пољевача (ек. полевачи, полевача) 

2.1.4.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1. 
поливинил (не полувинил), -а м И полуви

нiiл, -ила м 15.1.1.а; 14.1.1. 
полигамист(а), -е м, МН. -и, -йста, -истима, 

12.1.; 14.1.1.е. 
полиглот(а), -е м, МН. полиглоти, полиглбта, 

полиглотима и полиглоте, полиглбта, полигло

тама 12.1.; 14.1.1.f. 
полиглотСКii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
полигон, -она м, МН. полигона, полиг6на, 

12.1.; 14.1.1. 
полигонiiлан, -лна, -лно, ОДр. полигоналнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полијевати (се) = поливати (се) (в.) 
полијегати ијек. (ек. полегати), полијежем 

(ек. полежем) 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
полијелеј, -еја м, МН. полијелеји, полијелеја, 

(цркв. велики свећњак) 5.1.5.; 14.1.1. 
полијен ијек. (ек. полен и полењ), -а, -о, одр. 

полијенй (ек. поленй и полењй), -а, -о, ген. МН. 

-йх, (помало лен) 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
полијепити (се) ијек. (ек. полепити (се», 

полијепйм (се) (ек. полепйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

полијетати ијек. (ек. полетати), полијећём 

(ек. полећём), прип. сад. полијећући (ек. полећу

ћи) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Полiiмље, -а с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
полiiмскii, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Полii

мље) 4.2.а.; 14.3. 
Полинежанин, -а м, МН. Полинежани, По

линежана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Полинежiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.I.l.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.8. 
Полинезија, -е ж, дат. -ији, и нстр. -иј ом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
полинезiiјскii, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
полипсати и полипсати, полипшем 

14.5.1.1.(2). 
полирати, полйрам, 3. n. МН. полирају, прип. 

сад. полирајући 14.5.1.1.(3). 



полиса 

пОлиса и полиса, -ё ж, ген. мн. полйса и по

лиса 14.1.2.1.Ь. 

политбиро, политбироа м, мн. политбирои, 

политбироа 12.1.; 14.1.1. 
политеист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

политеистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

политехника, -ё ж, дат. -ци (не -ки) 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

политехничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 3.1.2.; 14.1.1. 
политехничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
полити (се), полијём (се), им пер. полйј, по

лйјмо, полйјте 14.5.1.1.(2). 
политизованост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
политИзовати, -ујём, прил. сад. политизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и политизирати, политизйрам, 
3. л. мн. политизирају, прил. сад. политизирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

полИтика, -ё ж, дат. -ци; Политика, (новине) 

11.2.1.(2); 14.1.2.1. 
политикант, -а м, мн. политиканти, поли

тиканата 6.3.; 14.1.1. 
политикантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
политикантство и политикантство, -а с 

10.3.; 14.1.3. 
политиколог = политолог (В.) 
политолог = политиколог, -а м, ВОК. -оже, 

мн. -ози, -ога, -озима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

политологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
политиколошкй = политолошкй (В.) 

политолошкй = политиколошкй, -а, -о, 
ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

полИтичан, -ч на, -чно, одр. политичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полИтичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, -ара 3.1.2.; 14.1.1. 
полИтичарев и полИтичаров, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
полИтичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 

положај 

полИтичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

полИтичко-економскй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(који се односи на политику и на економију) 

3.1.2.; 4.2.а.; 12.2.; 14.3. 
полИтичкоекономскй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(који се односи на политичку економију) 3.1.2.; 
4.2.а.; 12.1.; 14.3. 

политком = политкомесар (В.) 

политкомесар, -ара м, ВОК. политкомесару 

и политкомесаре, инстр. политкомесарем и по

литкомесаром,мн.политкомесари,политко

месара = политком, -а м, ген. мн. политкома 

12.1.; 14.1.1. 
полифон, -а, -о, одр. полифонй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
полифонијскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
полифоничан, -ч на, -чно, одр. полифонич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх = полифоничкй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
полифоничкй = полифоничан (В.) 

полихроматскй = полихромнй, -а, -о, геи. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
полихромнй = полихроматскй (В.) 
полицајац, -јца, ВОК. полицајче, инстр. поли

цајцем (не -ом), мн. полицајци, полицајаца, по

лицајцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1. 
полицајка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.; 

14.1.2.1.а. 

полицйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

полка, -ё ж, дат. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1. 
п6лност и полност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поло, -а м 14.1.1. 
полован, -вна, -вно, одр. половнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
половичан, -чна, -чно, одр. половичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
половичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
полог, -а м, мн. полози, полога, полозима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
положај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -аја 

14.l.l.с. 
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положитост 

положитост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
полојити, полојим 14.5.1.1.(4). 
полонијум, -а М, инстр. полонијумом (и по

лонйј, -иј а М, инстр. полонијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
полонист(а), -ё М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

полоиистика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1. 

полонисткиња, -ё ж, ген. мн. полонисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
полубог, полубога м, вок. полубоже, мн. по

лубогови, полубогова ll.l.l.(I); 12.1.; 14.1.1. 
полубогиња, -ё ж, ген. мн. полубогиња 

14.1.2.1. 
полубожаиство, -а с, мн. полубожанства, 

полубожанстiiва 6.2.2.; 10.3.; 12.1.; 14.1.3. 
полубрат и полубрат, -а м, зб. полубраћа и 

полубраћа, -ё ж 3.2.2.а.; 12.1.; 14.1.1.; 14.1.2.1. 
полу вин ил не него поливинил (в.) 

полувод, -а м, мн. полуводови, полуводова, 

12.1.; 14.1.1.С. 
полувокал, -ала м, мн. полувокали, полуво

кала 12.1.; 14.1.1. 
полувокалаи, -л на, -лно, одр. полувокални, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полуга и полуга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. полу

га 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
полуглас, -а м, пок. полугласу, мн. полугла

сови, полугласова 12.1.; 14.1.1.С. 
полугласан и полугласан, -сна, -сно, одр. 

полугласни и полугласни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 6.2.3; 12.1.; 14.3. 
пОлугласнйк и полугласнйк, -а м, мн. -ици, 

-йка, -йцима 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
полугласно и полугласно, прип. 12.1.; 14.6. 
полугодишњй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 12.1.; 14.3. 
полугодишњица, -ё ж, ИнсТр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.l.b. 
полугодйште и полугодйште, -а с, ген. мн. 

-ишта 12.1.; 14.1.3. = полугође и полугође, -а 

с, ген. мн. -ођа 3.3.2.а.; 12.1.; 14.1.3. 
полугође и полугође = полугодйште и по

лугодйште (в.) 

полудесно, прнn. 12.1.; 14.6. 
полудети ек. уп. ијек. полудјети 
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полумесечнйк 

полудити, полудйм, (учинити кога лудим, 

залудити) 14.5.1.1.(4). 
полудјети ијек. (ек. полудети), полудйм, (по

стати луд) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
полузатворен, -а, -о, одр. полузатворени, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
полузваиичаи, -чна, -ч но, ОДр. полузванич

ни, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

полузрео, -ла, -ло, одр. полузрели, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 12.1.; 14.3. 
полуистина, -ё ж, ген. МН. полуистина 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

полу јасан, -сна, -сно, одр. полу јасни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
Полук не него Полукс (в.) 

полуквалификоваи, -а, -о, ОДр. полуквали

фиковани, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

полукорак, -а м, МН. полукораци, полу кора

ка, полукорацима 1l.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
полукрваи, -вна, -вно, ОДр. полукрвни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полукруг, -а М, пок. полукругу, МН. полукру

гови, полукругбва и полукругова 12.1.; 14.1.1. 
полукружаи, -жна, -жно, одр. полукружни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 1l.1.2.c.; 12.1.; 
14.3. 

полукружиица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Полукс (не Полук), -а М, МИТОn., астрон. 

1.2.1.1.f.; 1.2.1.1.g.; 14.1.1. 
полулегалаи и полулегалан, -лна, -лно, одр. 

полулегални и полулегални, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полулопта, -ё ж, ген. МН. полулопти 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

полумaicан и полумасан не него полума

стаи и полумастан (в.) 

полумaicтан и полумастан (не полумaicан 

и полумасан), -сна, -сно, одр. полумасни и по

лумасни, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 6.2.3.: 10.2.; 
12.1.; 14.3. 

полумесёц ек. уп. ијек. полумјесёц 

полумесечан ек. уп. ијек. полумјесечан 

полумесечаст ек. уп. ијек. полумјесечаст 

полумесечнйк ек. уп. ијек. полумјесечнйк 



полумјесец 

полумјесец ијек. (ск. полумесец), -а м, ген. мн. 

полумU)есёца 2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.; 14.1.1 
полумјесечан ијек. (ск. полумесечан), -чна, 

-ч но, одр. полумU)есечни, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полумјесечаст ијек. (ск. полумесечаст), 

-а, -о, одр. полумU)есечасти, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полумјесечник ијек. (ск. полумесечник), -а 

м, мн. полумU)есечници, полумU)есечника, по

лумU)есечницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 12.1.; 
14.1.1. 

полумрiчан, -чна, -чно, одр. полумрачни, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полумртав, -тва, -тво, одр. полумртви, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полуОбразовiн, -а, -о, одр. полуОбразовани, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полуострво, -а с, ген. мн. полуострва 12.1.; 

14.1.3. 
полуОтворен,-а,-о,одр. полуОтворени,-а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полупијан, -а, -о, одр. полупијани, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полуписмен, -а, -о, одр. полу писмени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полупрiзан, -зна, -зно, одр. полупразни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полупречник, -а м, мн. полупречници, по

лупречника, полупречницима 3.1.1.; 11.2.1.(2); 
12.1.; 14.1.1. 

полупроводник и полупр6водник, -а м, мн. 

-ици, -ика, -ицима 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
ПОЛУРОђiк, -а м, вок. полурођаче, мн. полу

рођаци, полурођака, полурођацима 3.3.2.а.; 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
полурођака, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ака = полурођакиња, -ё ж, ген. мн. -иња 11.3.2.; 
12.1.; 14.1.2.1.а. 

полурођакиња = полурођака (в.) 
полусан, -сна м, мн. полуснови, полуснова и 

полусни, полусана 6.2.1.; 12.1.; 14.1.1. 
полусвесно прил. ск. уп. ијек. полусвјесно 

полусвест ск. уп. ијек. полусвијест 

полусвестан ск. уп. ијек. полусвјестан 

полусвет ск. уп. ијек. полусвијет 

полусветао ск. уп. ијек. полусвијетао 

полуузетост 

полусвијест ијек. (ск. полусвест), -ёсти ж, 

инстр. -ёсти И -ёшћу, ген. мн. -свёсти 2.1.1.; 2.2.1.; 
12.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

полусвијет ијек. (ск. полусвет), -а м, мн. по

лусвU)етови, полусвU)етова 2.1.1.; 2.2.1.; 12.1.; 
14.1.1. 

полусвијетао ијек. (ск. полусветао), -тла, 

-тло, одр. полусвијетли (полусвётли), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 12.1.; 
14.3. 

полусвјесно ијек. (ск. полусвесно), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.; 14.6. 
полусвјестан ијек. (ск. полусвестан), -сна, 

-сно, одр. полусвU)есни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 12.1.; 14.3. 

полусез6на, -ё ж, ген. мн. полусез6на 12.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

полусестра, -ё ж, вок. полусестро, мн. полу

сестре, полусеСТliра 6.2.2.; 12.1.; 14.1.2.1. 
полусложеница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

12.1.; 14.1.2.1.Ь. 
полустих, -а м, мн. полустихови, полусти

хова 12.1.; 14.1.1.С. 
полусув, -а, -о и полусув, -ува, -уво, одр. 

полусуви И полусуви, -а, -о, ген. мн. -их = р. по

кр. полусух, -а, -о и полусух, -уха, -ухо, одр. 

полусухи и полусухи, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
полусух = р. покр. полусув (в.) 
полутабак, -а м, мн. полутабаци, полутаба

ка, полутабацима 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
полУ-так, -тка м, мн. полуци, полутiiка, полу

цима, (половина) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1. 
полутама, -ё ж, ген. мн. полутама 12.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

полУтiн, -ана м, вок. полутане, мн. полутани, 

полутана 14.1.1.С. 

полУтiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
полутежак, -шка, -шко, одр. одр. полутёшки, 

-а, -о, ген. мн. -их, (полутешка категорија) 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 12.1.; 14.3. 

полутка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. полутки и 

полутака; Северна (Сјеверна) полутка; Јужна 

полутка 6.2.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
полуузетост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.1.; 14.1.2.2. 
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полууставан 

полуус:rаван, -вна, -вно, одр. полууставни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
полуфабрикат, -ата м, мн. полуфабрикати, 

полуфабриката 12.1.; 14.1.1.с. 
полуфинале, -а с, ген. мн. полуфинliла 12.1.; 

14.1.3. 
полуфиналнст(а), -е м, мн. -и, -иста, -исти

ма 12.1.; 14.1.1.е. 
полуфиналисткиња, -е ж ген. мн. полуфи

налисткиња 10.2.(2); 12.1.; 14.1.2.1.а. 
полуфииалнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 

14.3. 
получасовнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 

14.3. 
получивати, получујем, прип. сад. получу

јући 14.5.1.1.(2). 
получити, получим 14.5.1.1.(4). 
Пољак, Пољака м, мн. Пољаци, Пољака, По

љацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Пољакиња = ПОљкиња, -е ж, ген. мн. -иња 

1.2.l.l.d.; 14.l.2.1.а. 
пољанче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
пољар, -ара м, вок. пољарем и пољаром, ин

стр.·пољарем и пољаром, мн. пољари, пољара 

14.1.1. 
Iпољевач = поливач (в.) 
пољепшавати (се) ијек. (ек. полепшавати 

(се», пољепшавам (се) (ек. полепшiiвам (се», 

прип. сад. пољепшавајући (се) (ек. полепшава

јући (се». 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пољепшати (се) ијек. (ек. полепшати (се», 

-ам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
ПОљкиња = Пољакиња (в.) 
пољоделац и пољоделац ек. уп. ијек. пољо-

дјелац и пољодјелац 

пољоделка ек. уп. ијек. пољодјелка 

пољоделскii ек. уп. ијек. пољодјелскii 

пољоделство ек. уп. ијек. пољодјелство 

пољ(Щмчев и пољоделчев ек. уп. ијек. по-

љодјелчеви пољодјелчев 

пољодјелац и пољодјелац ијек. (ек. пољоде

лац и пољоделац), -лца м, ВОК. -ёлче, ми. -ёлци, 

-лаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 1I.I.I.a.(\); 14.1.1. 
пољодјелка ијек. (ек. пољоделка), -е Ж, дат. 

-ки (не ,ци), ген. МН. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.l.2.1.a. 
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помазанiiк 

пољодјелскii ијек. (ек. пољодеЛСКii), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пољодјелство ијек. (ек. пољоделство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пољодјелчев и пољодјелчев ијек. (ек. пољо

делчев и пољоделчев), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

пољопрйвреда, -ё Ж 14.1.2.1. 
пољопрйвреднiiк, -а М, ВОК. пољопривред

ниче, МН. пољопривредници, пољопривредни-

ка, пољопривредницима l1.1.1.а.(\); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

пољопрiiвредница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, 

ген. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

пољопрйвреДНИЧКii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

ПОљска, -е Ж, дат. Пољској 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1. 

пОљскii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
пОљско-словенскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

12.2.; 14.3. 
пољубац, -пца м, инстр. пољупцем (не -ом), 

мн. пољупци (не пољубци), пољубаца, пољуп

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
пољубчиli не него пољупчиli (в.) 

пољупчиli (не пољубчиli), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), ген. МН. -иМ 3.1.3.; 14.1.1. 
пољут, -а, -о, ОДр. пољути, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
помагало и помагало, -а с, ген. ми. -iiлii 

14.1.3. 
помагарчити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
помагати (се), помiiжем (се), прип. сад. пома

жући (се) 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
помагач, -ача м, ВОК. помагачу, инстр. пома

гачем (не -ом), МН. помагачи, помагача 3.1.3.; 
14.1.1. 

помађаривати (се), помађарујём (се), прип. 

сад. помађарујући (се) = помаџаривати (се), 

помаџарујем (се), прип. сад. помаџарујући (се) 

3.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
помађарити (се), помађарим (се) = помаџа

рити (се), помаџарим (се) 3.4.1.; 14.5.1.1.(4). 
помазанiiк, -ика м, ВОК. помазанйче, МН. 

помазаници, помазаника, помазаницима 

l1.1.1.а.(\); 11.2.1.(2); 14.1.1. 



помазаље 

помазање, -а с, ген. мн. помазања, реп. 

14.1.3. 
помазати, -жём 14.5.1.1.(2). 
помазивати, пома.зујём, прип. сад. пома.зу

јући 14.5.1.1.(2). 
помiјка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 1l.2.1.(I); 

14.1.2.1.а. 

ПОМiјчити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
помак, -а м, мн. помаци, помака, помацима 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
помакнути (се) = помаliи (се) и помаliи 

(се) (в.) 

помакнуliе, -а с, ген. мн. помакнућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
п/}мален, -а, -о, одр. помаленй, -а, -5, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
помало, прил., комп. помањё и помање 14.6. 
помаљати (се), помаљам (се), прил. сад. по

ма.љајући (се) 14.5.1.1.(3). 
помамити (се), помiiмйм (се) 14.5.1.1.(4). 
помамљивати (се), помамљујём (се), прил. 

сад. помамљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
п/}мiмнiiк, -а м, вок. помамнйче, мн. помам

нйци, помамнйка, помамнйцима 1l.l.l.a.(1); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

помiмност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поман и п/}ман, -мна, -мно, одр. помнй И 

помнй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
помањё и помање, прил. 14.6. 
помањii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
помањкавати, помањкавам, прил. сад. по-

мањкавајући 14.5.1.1.(3). 
помањкаље, -а с, ген. мн. помањкања 

14.1.3. 
помањкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
п/}мiсан не него п/}мiстан (в.) 

п/}мiстан (не п/}мiсан), -сна, -сно, одр. пома

снй, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
помастити, помастйм 14.5.1.1.(4). 
помаliи (се) и помаliи (се) = помакнути (се), 

помакнём (се) 14.5.1.1.(1). 
помаuаривати (се) = помађаривати (се) 

(в.) 

помаuарити (се) = помађарити (се) (в.) 
помекшавати, помекшавам, прип. сад. по

мекшавајући 14.5.1.1.(3). 

помињати 

помекшати, -ам 14.5.1.1.(3). 
п/}менiiк, -а м, поменйци, поменйка, поме

нйцима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
поменути, помёнём 14.5.1.1.(1). 
померавати (се) ек. уп. ијек. помјеравати 

(се) 

померати (се) ек. уп. ијек. помјерати (се) 

помереност ек. уп. ијек. помјереносу' 

померити (се) ек. уп. ијек. помјерити (се) 

померљив ек. уп. ијек. помјерљив 

померљивост ек. уп. ијек. помјерљивост 

помесан не него поместан (в. под помје-

сан) 

поместан ек. уп. ијек. помјестан 

помести. (се) и помести (се), пометём (се) 

14.5.1.1.(1). 
пометак\;-тка м, МН. помеци, пометака, по

мецима 6.2.1.; 10.2.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
пометати, помётам и помёћём, прип. сад. 

помётајући помећући, (мутити, збуњивати) 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
пометати, -ћём, прил. сад. помећући (мет

нути једно за другим; одбаци вати) 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
пометен,"-а, -о, ОДр. пометенй, -а, -5, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пометеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помёшiност ек. уп. ијек. помијеШiНОСТ 

помешати (се) ек. уп. ијек. помијешати (се) 

помијеШiНОСТ ијек. (ек. помёшiност), I-ОСТИ 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.22.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

помијешати (се) ијек. (ек. помешати (се», 

помијеШiiМ (се) (ек. помешiiм (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

помилети ек. уп. ијек. помиљети , 
помилованiiк, -ика м, ВОК. помилованйне, 

мн. помилованици, помилованика, помилова

ницима 1l.l.1.а.(1); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
помиловаље, -а с, ген. МН. помиловања 

14.1.3. 
помиловати (се), -ујём (се) 14.5.1.1.(2). 
помиљети ијек. (ек. помилети), помйлйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
помињати, -њём, ПРИЛ. сад. помиwyћи 

14.5.1.1.(2): 
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помИреност 

помИреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помирење, -а с, геи. мн. -а 14.1.3. 
помирисати, -иришём 14.5.1.1.(1) 
помирити (се), помирим (се) 14.5.1.1.(4). 
помирљив, -а, -о, одр. помирљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
помирљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помйсао, помисли Ж, инстр. помисли И по

мишљу, мн. помисли, помисли 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

помислити, -им (се) 14.5.1.1.(4). 
помицати (се), -чём (се), ПРИЛ. сад. помичући 

(се) 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
помичан, -ч на, -чно, одр. помични, -8, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
помичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ПОМИШЉiј, -а М, ЛОК. помишљају и поми

шљiiју, ген. мн. помишљiiјii 8.2.2.1.; 14.1.1. 
помишљати, помишљiiм, ПРИЛ. сад. поми

шљајући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
помјеравати (се) ијек. (ек. померавати (се», 

помU)ерiiвiiм (се), помU)еравајући (се) (боље 

помјерати (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
помјерати (се) ијек. (ек. померати (се», 

помU)еР8М (се), ПРИЛ. сад. помU)ерајући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
помјереност ијек. (ек. помереност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

помјерити (се) ијек. (ек. помери ти (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
помјерљив ијек. (ек. померљив), -а, -о, одр. 

помU)ерљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

помјерљивост нјек. (ек. померљивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

помјесан не него помјестан (В.) 

помјестан (не помјесан) ијек. (ек. поместан, 

не помесан), -сна, -сно, одр. помU)есни, -а, -о, 

ген. мн. -их, (локалан) 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
10.2.; 14.3. 

помлiд, -а, -о, одр. помлiiди, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. помлађи, -8, -ё 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
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поморвнџа 

помлатити (се), помлiiтйм (се) 14.5.1.1.(4). 
помлачити, помлiiчйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
помлети ек. уп. ијек. помљети 

помљети ијек. (ек. помлети), помељём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2) 

помљив не него помњив (В.) 

помно, ПРИЛ. 14.6. 
помного, ПРИЛ. 14.6. 
п6мност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помњив (не помљив), -а, -о, одр. помњиви, 

ген. мн. -йх, комп. помњивији 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
помњивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помодан, -дна, -дно, одр. помодни, -8, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
помодвр, -ара М, ВОК. помодiiру и помодiiре, 

инстр. помодаром и помодарем, мн. помодари, 

помодарii 14.1.1. 
помодврка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
помодiрски, прил.l4.6. 

помодарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
помодарство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
помодно, ПРИЛ. 14.6. 
помодност и пом6дност, -ости ж, инстр. 

-ОСТИ И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помодрелост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помодрети, -им 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(4). 
помодрити, помодрим, (учинити модрим) 

14.5.1.1.(4). 
помозбог и помозбог, -а м, (у изр.: ни род ни 

помозбог = неко непознат) 12.1.; 14.1.1. 
помози бог (помоз' бог; поздрав) 

помокрити (се), помокрим (се) 14.5.1.1.(4). 
помол и помол, -ола м, ген. мн. помолii 

14.1.1. 
помолити (се), помолим (се) 14.5.1.1.(4). 
Поморавац, -вца М, инстр. Поморавцем (не 

-ом), мн. Поморавци, Поморiiв8Ц8, Поморавци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Поморавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
Поморiвље, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
поморiнuа, -ё ж, ген. мн. ПОМОР8НUИ 

14.1.2.1.Ь. 



поморац 

поморац, -орца М, ВОК. поморче, инстр. по

морцем (не -ом), МН. поморци, помораца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1. 

поморачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поморити (се), поморим (се) 14.5.1.1.(4). 
Поморишац, -шца М, инстр. Поморишцем 

(не -ом), МН. Поморишци, Поморишаца, По

моришцима, (човек из Поморишја) 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Поморйшје, -а с, инстр. -ем (не -ом), (ист. у 

делу тока реке Мориш кроз Панонску низију) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
поморскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
п6морство и пом6рство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
помоli, помоћи ж, лок. помоћи и помоћи, ин-

стр. помоћи и помоћу, МН. помоћи, помоћи и по

моћи 14.1.2.2. 
помоћи (се) и помоliи (се), помогнем (се) 

11.1.1.; 14.5.1.1.(1). 
помоliнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
помоliнйк, -ика М, ВОК. помоћниче, мн. по

моћници, помоћника, помоћницима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
помоliница, -е ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

помоliничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

помоliничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

помоliу, предл. 

помочити, помочим 14.5.1.1.(4). 
пом па, -е Ж, ген. мн. помпи 14.1.2.1.Ь. 

помпезност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Помпејев, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пом

пеј) 4.2.а.; 14.3. 
Помпеји, Помпеја м мн. 15.1.1.Ь.; 14.1.1. = р. 

Помпеја, Помпеје Ж, лок. у Помпеји 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
помпёјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
помрiченост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помрачење, -а с, ген. мн. помрачења 3.1.2.; 

14.1.3. 

понiјлуђй 

помрачивати (се), помрачујем (се), прил. сад. 

помрачујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
помрачити (се), помрачим (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
помрети ек. уп. ијек. помријети 

помрзнути (се), -нем (се), (смрзнути се на 

површини) 14.5.1.1.(1) 
помријети ијек. (ек. помрёти), помре(м) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
помРсити (се), помрсим (се) 14.5.1.1.(4). 
помрчати, -им, (постати таман, мрачан) 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
помрчивати (се), помрчујем (се), прил. сад. 

помрчујући (се) 14.5.1.1.(2). 
помусти, помузем, прид. трп. помузен, по

музен, помузено (не помужен, помужена, по

мужено) 14.5.1.1.(2). 
помутити (се), помутим (се) 14.5.1.1.(4). 
помућеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
помућење, -а с, ген. мн. помућења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
помуliивати (се), помућујем (се), прил. сад. 

помућујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
помучати, -им, (поћутати) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
помучити се, -им се 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
помфри не него помфрит (В.) 

помфрит, -а М, (не помфри, помфрија, фр. 

pommes frites) 15.1.1.а; 14.1.1. 
понављати (се), понављам (се), прил. сад. по

юiвљајући (се) 14.5.1.1.(3). 
понављiч, -ача м, ВОК. понављачу, инстр. по

нављачем (не -ом), мн. понављачи, понављача 

3.1.3.; 14.1.1. 
понављiiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
понад, предл. 

понај- као префикс у творби придева и 

прилога донекле ублажава суперлативно зна

чење. 

понiiјвишй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
понiјгушliй, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.2.а.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.3. 
понiјлуђй, -а, -е, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
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понiјмлаljй 

DOllijM.JIaljii, -а, -е, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 
14.3. 

. Dонамештати (се) ек. уп. ијек. понамјешта
ти (се) 

:понамјештати (се) ијек. (ек. понамешта

ти I (се», понамU)ештам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14,5.1.1.(3). 

. понаОСоб, прил. 14.6. 
понапнјати (се), понапйјам (се) 14.5.1.1.(3). 
понапити се, понапијем се 14.5.1.1.(2). 
понародити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
180нарођивати (се), понарођујем (се), прил. 

сад. понарођујући (се) 14.5.1.1.(2). 
uонегде ек. уп. ијек. понегдје 

понегдје ијек. (ек. понегде), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

пЬиеroвати (се) ек. уп. ијек. поњеговати (се) 

понедељак ек. уп. ијек. понедјељак 

понедёљнйк ек. уп. ијек. понедјёЉнйк (В. по-

недјељак) 

понедјељак ијек. (ек. понедељак), поне

дШељка м, мн. понедU)ељци, понедU)ељака, 

понед(ј)ељцима = понiщјёЉНЙК ијек. (ек. по

недёЉНiiК), -а м, мн. понедU)ељнйци, поне

дU)ељнйка, понедU)ељнйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

понекад(а), прил. 14.6. 
по нёки (дистрибутивно) 

понекй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.2. 
по нёко (дистрибутивно) 

понеко, -а, -о, ген. понекога, дат. понеком (-е, 

-у), инстр. понекйм 4.2.а. 

понемчавати (се) ек. уп. ијек. поњемчава

ти (се) 

понемчивати (се) ек. уп. ијек. поњемчивати 

(се) (В. под поњемчавати (се» 

понемчити (се) ек. уп. ијек. понијемчити 

(се) 

понесен (не понешен), понесен а, понесено, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.2. (В. под понијети). 
понесеност (не понешеност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
понесреliити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
понестајати, -је(м), прил. сад. понестајући 

14.5.1.1.(2). 
понестати, -ане(м) 14.5.1.1.(1). 
понести не него понети, понијети (В.) 
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поништивiч 

понети ек. уп. ијек. понијети 

понешен, понешена, понешено не него по-

несен, понесена, понесено (В.) 

понешено не него понесено (В.) 

понешеност не него понесеност (В.) 

понешто, зам., ген. понечега, дат. по нечему, 

инстр. понечйм 4.2.а . 
пони, -иј а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. по

нйја 5.1.5.; 14.1.1. 
понижавати (се), понижавам (се), прил. сад. 

понижавајући (се) 14.5.1.1.(3) = понизивати 

(се), понизује м (се), прил. сад. понизујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
пониженост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
понижење, -а с, ген. мн. понижења 14.1.3. 
понизак, -ска, -еко, понискй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
понизан, -зна, -зно, одр. понизнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
понизивати (се) = понижавати (се) (В.) 
понизити (се), понйзйм (се) 14.5.1.1.(4). 
понизност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
понијемчити (се) ијек. (ек. понемчити (се», 

понијемчйм (се) (ек. понемчйм (се», 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 

понијети (не понести) ијек. (ек. понети), по

несем, прид.трп. понесен, понесена,понесено 

(не понешен, понешена, понешено) и понијет 

(ек. понет) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
поникловати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
поникнути 

14.5.1.1.(1). 
пониliи, поникнем 

понирати, -ем, прил. сад. понирући 

14.5.1.1.(1). 
пониско, прил., комп. пониже и пониже 

14.6. 
пониliи = поникнути (В.) 

поницати, -чем, прил. сад. поничући ll.1.1.b.; 
14.5.1.1.(2). 

поништавати (се), поништавам (се), прил. 

сад. поништавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поништавач = поништивiч, -ача м, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. -ачи, -ача 14.1.1. 
поништивiч = поништавач (В.) 



поништеност 

поништеност, -ОСТН Ж, инстр. -ОСТН Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поништење, -а с, ген. мн. поннштења 

14.1.3. 
поништити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
понова = поново (В.) 
поновац, -овца м, ВОК. поновче, и нстр. по

новцем (не -ом), мн. поновцн, поноваца 6.2.1.; 
ll.1.1.a.(l); 4.1.1. 

поновити (се), поновйм (се) 14.5.1.1.(4). 
поновно = поново (В.) 
поново = поновно = понова, прил. 14.6. 
поносан, -сна, -сно, одр. поноснй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = поносит, -а, -о, одр. поноснтй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пон6сати, понбсам 14.5.1.1.(3). 
поносит = поносан (В.) 

поносито = поносно (В.) 
поноситост, -остн Ж, инстр. -ости Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поносно = поносито, прил. 14.6. 
поноli (не поноliе; не поноliје), -Н Ж, ген. мн. 

п6ноћй 14.1.2.2. 
поноliе не него поноli (В.) 

поноliје не него поноli (В.) 

поноliнii, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
поношљив, -а, -о, одр. поношљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
поношљивост, -остн Ж, инстр. -ости Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
понтифекс (лат. pontifex, првосвештеник), 

-а м, (папа) 15.1.1.а; 14.1.1. 
понтонирац, -рца м, ВОК. понтонйрче, ин

стр. понтонирцем (не -ом), мн. понтонирци, 

понтонйраца, понтонирцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(I); 
14.1.1. 

понудилац (не понудиоц), -ноца м, ВОК. по

нудиоче,мн.понУдиоци,понудилаца,понУди

оцима 7.2.2.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1. = понуl)iiч, -ача 

м, ВОК. понуђачу, инстр. -ачем, ген. мн. -ача 3.1.3.; 
3.3.2.а.; 14.1.1. 

понудиоц не него понудилац (В.) 

понудити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
понуl)авати (се) (не понуl)ати (се», пону-

ђавам (се), прил. сад. понуђавајућн (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3) = понуl)ивати (се), понуђујём (се), 

прил. сад. понуђујућн (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

поп 

понуђати не него понуђавати(в.) 

понуђiiч = понудилац (В.) 
понуђивати = понуђавати (В.) 
поњеrовати (се) ијек. (ек. понеrовати (се», 

-rујем (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
поњемчавати (се) ијек. (ек. понемчавати 

(се», поњемчавам (се) (ек. понемчавам (се», 

прил. сад. поњемчавајући (се) (ек. понемчава

јућн (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(3) = по
њемчивати (се) ијек. (ек. понемчивати (се», 

поњемчујём (се) (ек. понемчујём (се», прил. сад. 

поњемчујући (се) (ек. понемчујућн (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 

поњемчивати (се) = поњемчавати (се» 
пообарати, поОбарам 14.5.1.1.(3). 
пообедовати ек. уп. ијек. поОбједовати 

пообједовати ијек. (ек. поОбедовати), -ујём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2) 
пооблачити се, пооблачйм се 14.5.1.1.(4). 
поодiiвна = поодiiвно Н поодавно (В.) 
поодавно Н поодавно = поодiiвна, прил. 

14.6. 
поодмакнути (се) = поодмаliи (се) и поод

маliи (се), поодмакнём (се) 14.5.1.1.(1). 
поодмаliи (се) и поодмаliи (се) = поодмак

нути (се) (В.) 

поодрасти и поодрасти, поодрастем 

14.5.1.1.(1). 
поодсецати ек. уп. ијек. поодсијецати 

поодсијецати ијек. (ек. поодсецати), поодси-

јецам (ек. поодсёцам) 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поорати, поорём 14.5.1.1.(1). 
пооткидати, пооткйдам 14.5.1.1.(3). 
поотпадати, -ам 14.5.1.1.(3). 
поотплаliивати, поотплаћујем 14.5.1.1.(2). 
поотпуштати, поотпуштам 14.5.1.1.(3). 
поочим, -а м, ген. мн. поочйма 3.1.2.; 

14.1.1.с. 

поочимити, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
поочимов, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пооштравати (се), пооштравам (се), прил. 

сад. пооштравајућн (се) 14.5.1.1.(3). 
пооштреност, -остн Ж, инстр. -остн Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поп, -а м, мн. попови, попова 14.1.1.с. 

поп, скр. popular music 15.1.1.а 
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поп-арт 

поп-арт, поп-арта М 15.1.1.а.; 12.2.; 14.1.1. 
поп-музика, поп-музике ж, дат. поп-музи

ци 15.1.1.а.; 12.2.; 14.1.2.1. 
поп-певач ек. уп. ијек. поп-пјевач 

поп-пјевач ијек. (ек. поп-певач), поп-пU)е

вача М, иистр. поп-пU)евачем (не -ом), ми. поп

-пU)евачи, поп-пU)евача 2.1.2.; 2.2.2.; 15.1.1.а; 
12.2.; 14.1.1. 

поп-рок, поп-рока М 15.1.1.а.; 12.2.; 14.1.1. 
поп-рок музика, поп-рок музикё ж 15.1.1.а.; 

12.2.; 14.1.2.1. 
попа, -ё М = попо, -ё м, дат. попи, ак. попу, 

ВОК. попо, иистр. попом, ми. попе, попа и попо, 

-а М, дат. попу, ак. попа, ВОК. попо, иистр. попом, 

ми. попе, попа 14.1.1.g. 
попабйрчити и попабйрчити, -йм 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
пош\вати ек. уп. ијек. попијевати 

попевати ек. уп. ијек. попјевати 

попёти (се), попнём (се) (не попењём (се» 

14.5.1.1.(1) 
попијевати ијек. (ек. пош~вати), попијевам 

(ек. попевам), прип. сад. попијевајући (ек. попева

јући), (певати; друго је попјевати) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

пописати, попйшём 14.5.1.1.(2). 
пописивати, пописујём, прип. сад. попису

јући 14.5.1.1.(2). 
пописивач, -ача м, вок. пописивачу, иистр. 

пописивачем, ми. пописивачи, пописивача 

3.1.3.; 14.1.1. 
попити (се), -йм (се), прип. сад. попёћи, им пер. 

попйј, попйјмо, попйјте (постављати за попа; 

постајати поп) 14.5.1.1.(4). 
попити, попијём 14.5.1.1.(2). 
попјевати ијек. (ек. попевати), -ам, (мало 

запевати; друго је попијевати) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

поплавети ек. уп. ијек. поплавјети 

поплави ти, -йм, (према поплава) 

14.5.1.1.(4). 
поплавити, поплавйм, (учинити плавим) 

14.5.1.1.(4). 
поплавјети ијек. (ек. поплавети), поплавйм, 

(постати плав) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поплављивати, попшшљујём, прип. сад. по

ПШIвљујући 14.5.1.1.(2). 
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поправљач 

поплавност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поплакати, поплачём, прип. сад. поплачући, 

(пропрати) l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
попл8liати, поплаћiiм 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
поплашеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поплевити ек. уп. ијек. поплијевити 

поплеснивити и поплеснивити ек. уп. ијек. 

попљеснивити и попљеснивити 

поплијевити ијек. (ек. поплевити), поплије

вйм (ек. поплёвйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поплочавати, поплочавам, прип. сад. попло

чавајући 14.5.1.1.(3) = поплочивати, поплочу

јём, прип. сад. поплочујући 14.5.1.1.(2). 
поплочати, -ам 14.5.1.1.(3) = поплочити, по-

плочйм 14.5.1.1.(4). 
поплочивати = поплочавати (В.) 
поплочити = поплочати (В.) 
попљескати, -скам и -шћем 3.2.2.с.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
попљеснивити и попљеснивити ијек. (ек. 

поплеснивити и поплеснивити), -йм, (поста

ти плеснив) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
попљувати, попљујём 14.5.1.1.(2). 
попо = попа (В.) 
поповати, попујём, прип. сад. попујући 

14.5.1.1.(2). 
поповскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
по поднё (растављено као одредба: у три 

часа по подне = после поденва; односно после 

12 часова) 14.6. 
попОдне,попОдневас,ми. поподнева,ПО

поднёва, (доба дана, нпр. читаво поподне) 

14.1.3. 
поподнёвнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
попола, прип. 14.6. 
поправак, -авка М, ми. поправци, поправака, 

поправцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
поправити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
поправка, -ё ж, дат. -ци, ген. ми. поправкй и 

поправака 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
поправљати (се), -ам (се), прип. сад. попра

вљајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поправљач, -ача м, ВОК. поправљачу, иистр. 

поправља чем (не -ом), ми. поправља чи, попра

вљача 3.1.3.; 14.1.1. 



поправљив 

поправљив, -а, -о, одр. поправљивй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
поправљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
попреко ек. уп. ијек. попријеко 

попречан, -ч на, -чно, одр. попречни, -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.4.1.; 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
попречити ек. уп. ијек. попријечити 

попријеко ијек. (ек. попреко), прип. 2.1.1.; 
2.2.\.; 14.6. 

попријечити ијек. (ек. попречити), по

пријечим (ек. попречйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 

ПОПРЙJIичан, -чна, -чно, ОДр. поприлични, 

-а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
попричати, попрйчам 14.5.1.1.(3). 
попричекати, -ам 14.5.1.1.(3). 
попрсје, -а с, ген. МН. попрсја 14.1.3. 
попрскати, -ам, (попуцати) 14.5.1.1.(3). 
попрскати, попрскам, (пошкропити) 

14.5.1.1.(3) = попрснути, попрснем 14.5.1.1.(1). 
попрснути = попрскати (в.) 

популарИзатор, -а м, ВОК. -у И -е, инсТр. -ом 

и -ем, МН. -и, -ора 14.1.1. 
популарИзовати (се) = популарисати (се) 

(в.) 

популарисати (се), -ишём (се), прип. сад. по

пуларишући (се) = популаризовати (се), -ујём 

(се), прип. сад. популаризујући (се) 14.5.\.1.(2). 
популарност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
популацијски = популациони (в.) 
популациони = популацијски, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 5.2.3.; 5.1.3.; 14.3. 
попуњавати (се), попуњавам (се), прип. сад. 

попуњавајући (се) 14.5.1.1.(3) = попуњивати 

(се), попуњујём (се), прип. сад. попуњујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
попуњивати = попуњавати (в.) 

попуст и попуст, -а м, ген. мн. попуста и по

пуста 14.1.1.С. 

попустити, попустйм 14.5.1.1.(4). 
попустљив, -а, -о, одр. попустљивй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
попустљивост, -QСТИ ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
попут, предn. 

порез 

попуштати, попуштам, прип. сад. попушта

јући 14.5.1.1.(3). 
поравнавати (се), поравнiiвам (се), прип. сад. 

поравнавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поравнати, -ам 14.5.1.1.(3) = поравнити, по

равнйм 14.5.1.1.(4). 
поравнити = поравнати (в.) 

поравњавати (се), поравњавам (се), прип. 

сад. поравњавајући (се) 14.5.1.1.(3) = поравњи

вати (се), поравњујём (се), прип. сад. поравњу

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
поравњивати (се) = поравњавати (се) (в.) 

порад(и), предn. 

порадшта, прип. 8.1.3.2.1.; 14.6. 
порађати (се), порађам (се), прип. сад. пора

ђајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поражавати, поражiiвам, прип. сад. поража

вајући 14.5.1.1.(3). 
поразбијати (се), поразбйјам (се) 14.5.1.1.(3). 
поразболевати се ек. уп. ијек. поразболи

јевати се 

поразболијевати се ијек. (ек. поразболева

ти се), поразболијевам се (ек. поразболевам се), 

прип. сад. поразболијевајући се (ек. поразболева

јући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
пораздавати, пораздајём 14.5.1.1.(2). 
поразити, поразйм 14.5.1.1.(4). 
пораст и пораст, -а м, ген. МН. пораста и по

раста 14.1.1.С. 

порасти и порасти, порастём 14.5.1.1.(1). 
порвати (се) (не похрвати (се», порвём (се) 

14.5.1.1.(1). 
порђати (не похрђати), -ам 14.5.1.1.(3). 
поред, предn. 

поредак ек. уп. ијек. пориједак 

поредак, -тка м, МН. пореци, поредака, поре

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 10.1.2; 11.2.1.(2); 14.1.1 
поредбен, -а, -о, одр. поредбени, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
поредити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
поредом, прип. 14.6. 
поређати (се), поређам (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
поређење, -а с, ген. МН. поређења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
порез, -а м, МН. порези, порёза 14.1.1. = поре

за, -ё ж, порезе, порёза 14.1.2.1. 
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пореза 

пореза = порез (в.) 
порезати (се), -жем (се) 14.5.1.1.(2). 
порезitвати, порезу јем, прил. сад. порезу ју-

ћи 14.5.1.1.(2). 
порезиii = порескii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
порезиiiк, -а м, вок. порезниче, мн. поре

зници, порезника, порезници ма l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
порезничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
порекнути не него пореl1и (в.) 

поремети ти (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
поремеl1ај, -а м, ген. мн. поремећiiја 3.2.2.а.; 

14.1.1. 
поремеl1iјнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
поремеl1еиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
порески = порезиii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пореl1и и пореl1и (не порекиути), порек

нем, поречем и поречем l1.1.1.а.2.); 14.5.1.1.(1). 
поречкати се ек. уп. ијек. порјечкати се 

пориједак ијек. (ек. поредак), -тка, -тко, по

ријетки (ек. поретки), -а, -о, ген. МН. -их, КОМП. 

порјеђи 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
порииуl1е, -а с, ген. МН. поринућа 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
порицати, поричем, ПРИЛ. сад. поричући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
порјечкати се ијек. (ек. поречкати се), -ам 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пориiil1, -ића м, инстр. -ем (не -ом), МН. пор

нићи, порнићii 14.1.1.С. 

порно-фИлм, порно-фiшма м, МН. порно-фи

ломови, порно-филмова, (Клајн 2009: "ЙОРНО- с 

цртицом: uорно-филм, uорно-часоuис") 12.2.; 
14.1.1.С. 

поробљавати (се), порОбљiiвам (се), прил. 

сад. поробљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = поробљit

вати (се), поробљујем (се), ПРИЛ. сад. порОбљу

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
поробљивати (се) = поробљавати (се) (в.) 
поробљивач, -ача м, ВОК. поробљивачу, ин

стр. поробљивачем (не -ом), МН. поробљивачи, 

поробљивача 3.1.3.; 14.1.1. 
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портретисати 

поробљивачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

породiiља и породиља, -е Ж, ген. МН. -иља 

14.1.2.1.Ь. 

породиљСКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
породiiљство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
породити (се), породим (се) 14.5.1.1.(4). 
породичнii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
порођај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. по

рођаја 3.3.2.а.; 14.1.1. 
порођајнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
порођачити се, порођачим се 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
порозан, -зиа, -зно, ОДр. порозни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
порозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
порок, -а м, МН. пороци, порока, пороцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
порОсити, поросим 14.5.1.1.(4). 
поротнiiк, -а м, ВОК. поротниче, МН. порот

ници, поротника, поротницима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
поротница, -е Ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

поротничКii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

порочан, -чна, -чно, ОДр. порочни, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
порочност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
порошавати, порошавам, ПРИЛ. сад. пороша

вајући 14.5.1.1.(3). 
портliбл, ПРИД. ИНДКЛ. 

портпарол, -а м, ВОК. портпаролу, МН. порт

пароли, портпарола 14.1.1.С. 

портшlролка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. МН. 

-КИ 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
портрет, -ета м, МН. портрети, портрета, 

(Клајн 2009: "портрет и портре: попрепо
ручљивији је први облик, јер се лакше мења 

по падежима и боље одговара изведеницама 

uоршрешски, uоршрешисша, uоршрешисшич

ки, UорШреШираШи.)") 14.1.1.С. 

портретисати, -ишем, ПРИЛ. сад. портрети

шући 14.5.1.1.(2). 



портретист(а) 

портретист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

портретисткиња, -ё ж, ген. мн. портретист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
портретнй = портретскй, -а, -5, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
портретскй = портретнй (в.) 
Портуrал, -а м, (Клајн 2009: "Поршуiал је 

бољи облик, јер се тако ова земља зове и у ори

гиналу, док је Португалија узето из руског.") 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Портуrалац, -лца м, инстр. ПОРТУПlлцем (не 

-ом), мн. ПОРТУП1ЛЦИ, Португалаца, Португал

цима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Португалка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
португалскй и португалскй, -а, -5, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
портфёљ, -еља м, инстр. портфељом, мн. 

портфељи, портфеља 9.1.1.; 14.1.1. 
поруби ти, порубйм 14.5.1.1.(4). 
порубљивати, порубљујём, прип. сад. пору

бљујући 14.5.1.1.(2). 
поруга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. поруга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

поружан, -жна, -жно, одр. поружнй, -а, -5, 
ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

поружнети ек. уп. ијек. поружњети 

поружнити, поружнйм, (учинити ружним) 

14.5.1.1.(4). 
порУжњати = поружњети (в.) 
поружњети ијек. (ек. поружнети), пору

жнйм, прид. рад. поружнио, поружњела, пору

жњело (ек. поружнео, поружнела, поружнело) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). = оорУжњати, -ам, (по

стати ружан) 14.5.1.1.(3). 
порука, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. порука 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

поруменети ек. уп. ијек. порумењети 

поруменити (се), поруменйм (се), (учинити 

нешто руменим) 14.5.1.1.(4). 
оорумењети ијек. (ек. поруменети), поруме

нйм, (постати румен) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поручивати, поручујём, прип. сад. поручу

јући 14.5.1.1.(2). 
поручилац (не поручиоц), -иоца м, ВОК. по

ручиоче, инстр. поручиоцем (не -ом), МН. 00-

посакривати (се) 

ручиоци, поручилаца, поручиоцима 7.2.2.; 
1I.I.I.a.(I); 14.1.1. 

поручиоц не него поручилац (в.) 

поручити, поручйм, (послати поруку,јави

ти; друго је наручити јело и пиће у кафани; ро

бу од добављача и сл.) 14.5.1.1.(4). 
поручнйк, -а м, ВОК. поручнйче, МН. поруч

нйци, поручнйка, поручнйцима 11.1.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

поручнйков, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
поручниковица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -5м, ген. 

МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

поручница, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -5м, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

поручничин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

поручничкй, -а, -5, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ооруuбина, -ё ж, ген. МН. поруџбйна 3.4.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

Порфирогенет = Порфирогенит, -а м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Порфирогенит = Порфирогенет (в.) 
порцелан (не порцулан), -ана м 14.1.1. 
порцеланскй (не порцуланскй), -а, -5, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
порцулан не него порцелан (в.) 

порцуланскй не него порцеланскй (в.) 

ПОсавац, -авца м, инстр. П6савцем (не -ом), 

МН. П6савци, Посаваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
пОсавачкй, -а, -5, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пос8ветовати (се) и посаветовати (се) ек. уп. 

ијек. пос8вјетовати (се) и посавјетовати (се) 

ПЬсавина, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
пос8вјетовати (се) и посавјетовати (се) 

ијек. (ек. пос8ветовати (се) и посаветовати 

(се», -ујём (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
ПОсавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Посављак, -ака м, мн. Посављаци, Посавља-

ка, Посављацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
ПОсавље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
пОсавскй, -а, -5, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
посадити (се), п6сiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
посакривати (се), посакрйвам (се) 

14.5.1.1.(3). 
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пiк:ан 

пОсан не него пОСта н (В.) 

пОСве, прил. 14.6. 
посведочавати ек. уп. ијек. посвједочавати 

посведочitвати ек. уп. ијек. посвједочitвати 

(В. посвједочавати) 

посведочити (се) ек. уп. ијек. посвједочи-

ти (се) 

посветити (се), пОсвётйм (се) 14.5.1.1.(4). 
посветлити ек. уп. ијек. посвијетлити 

пiк:веliеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
посвеliење, -а с, геи. ми. посвећења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
посвеliitвати (се), посвећујём (се), прил. сад. 

посвећујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
посвијетлити ијек. (ек. посветлити), пОсви

јетлйм (ек. п6свётлйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
посвједочавати ијек. (ек. посведочавати), 

посвU)едочавам, прил. сад. посвU)едочавајући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = посвједочitвати ијек. 

(ек. посведочitвати), посвU)едочујём, прил. сад. 

посвU)едочујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
посвједочitвати = посвједочавати) (В.) 

посвједочити (се) ијек. (ек. посведочити (се», 

посвU)едочйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
посводити, п6сводйм 14.5.1.1.(4). 
посвођitвати, посвођујём, прил. сад. посво

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
посвојенйк, -ика м, вок. пОсвојенйче, ми. 

посвојеници, посвојеника, посвојеницима 

ll.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
посвршавати, посвршавам, прил. сад. посвр

шавајући 14.5.1.1.(3) = посвршitвати, посвршу

јем, прил. сад. посвршујући 14.5.1.1.(2). 
посвршitвати = посвршавати (В.) 
посвршити, п6свршйм 14.5.1.1.(4). 
пiк:вуд(ii) и посвуд(ii), прил. 14.6. 
пОСебност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пiк:ев ек. уп. ијек. пiк:јев 

посегнутн = посеliи и пОсеliи, пОсёгнем 
14.5.1.1.(1). 

ти 

пОСед и пОСед ек. уп. ијек. пiк:јед и пОсјед 

пОседати ек. уп. ијек. пiк:једати 

поседети ек. уп. ијек. посиједјети 

поседети ек. уп. ијек. посједити и посједје-
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посеliitвати 

поседити ек. уп. ијек. посиједити 

пОседнйк ек. уп. ијек. пОсједнйк 

пОседнйков ек. уп. ијек. пОсједнйков 

пОседница ек. уп. ијек. п6сједница 

пОседничин ек. уп. ијек. п6сједничин 

пiк:едничкй и пОседничкй ек. уп. ијек. по-

сједничкй и п6сједничкй 

пiк:еднйштво и пОседнйштво ек. уп. ијек. по

сједнйштво и п6сједнйштво 

пiк:еднути = пiк:ести (В. пОсјести) 
пОседовати и пiк:едовати ек. уп. ијек. п6сје

довати и пiк:једовати 

пiк:едовнй и пОседовнй ек. уп. ијек. пiк:једов

нй и пОсједовнй 

пiк:езати, -жем, прил. сад. п6сежући ll.1.1.b; 
14.5.1.1.(2). 

пiк:ејати ек. уп. ијек. пiк:ијати 

пiк:ек ек. уп. ијек. пiк:јек 

пiк:еклина ек. уп. ијек. пiк:јеклина 

посекотина и пiк:екотина ек. уп. ијек. посје-

котина и пiк:јекотина 

посмо ек. уп. ијек. посијело 

посељачitвати (се), посељачујем (се), прил. 

сад. посељачујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
посељачити (се), посељачйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
посенitлити, посенйлйм 14.5.1.1.(4). 
посепце, прил. 14.6. 
посесitвност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пiк:ести ек. уп. ијек. пiк:јести 

пiк:естримити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
пiк:естрitмство, -а с, ми. п6сестримства, по-

сестримстава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пiк:ет = пОСета (В. пОСјета) 
пОСета ек. уп. ијек. пiк:јета 

посетилац ек. уп. ијек. посјетилац 

посетиоц не него посетилац (В. посјети-
лац) 

посетитељ = посетилац (В. посјетилац) 

посетитељка ек. уп. ијек. посјетитељка 

пОСетити ек. уп. ијек. пiк:јетити 

пiк:етница ек. уп. ијек. пiк:јетница 

пiк:еliеност ек. уп. ијек. пОсјеliеност 

пОсеliи (се) ек. уп. ијек. пОсјеliи (се) 

посеliи и пiк:еliи = посегнутн (В.) 

посеliitвати ек. уп. ијек. посјеliitвати 



посецати 

посецати ек. уп. ијек. посијецати 

посitвети ек. уп. ијек. посitвјети 

посitвити, пОсйвйм 14.5.1.1.(4). 
посitвјети ијек. (ек. посitвети), посивйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пОсигурно, прип. 14.6. 
пОсијати ијек. (ек. пОсејати), пОсијём (ек. по

сејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
посиједити ијек. (ек. поседити), пОсиједйм 

(ек. пОсёдйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
посиједјети ијек. (ек. поседети), -дйм, (по

стати сед) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
посијело ијек. (ек. посело), -а с, ген. МН. -а, 

5.1.5.; 14.1.3. 
посијецати ијек. (ек. посецати), пОсијецам 

(ек. пОсецам), ПРИЛ. сад. посијецајући 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

посилнй и пОсйлнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
посйлничкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пОсинак, пОсйнка м, ВОК. пОсйнче, мн. по

сйнци, пОсинака, пОсйнцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

пОсиначкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

посitнити, пОсйнйм 14.5.1.1.(4). 
посињење, -а с, ген. МН. посињења 14.1.3. 
посињitвати, посињујём, ПРИЛ. сад. посињу-

јући 14.5.1.1.(2). 
пОсипати, -пам и -пљём, ПРИЛ. сад. пОсипају

ћи и пОсипљући 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
посiШiЧ, -ача м, ВОК. пОсипачу, инсТр. поси

шiчем (не -ом), МН. посипачи, посипача 3.1.3.; 
14.1.1. 

пОсисати, -сам и -шём 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(2). 

пОсјев ијек. (ек. пОсев), -а м, ген. МН. посU)ёва 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
пОсјед ијек. (ек. пОСед), -а м, ген. МН. посU)ёда 

и ПОсјед ијек. (ек. посед), -а м, ген. МН. п6сU)ёда 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
пОсједати ијек. (ек. пОседати), -ам, (сести ре

дом један за другим) 14.5.1.1.(3). 
посједити ијек. (ек. поседети), -дйм = ијек. 

посједјети, -дйм, (мало седети) 2.1.5.6.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

посјетиоц 

посједјети = посједити (в.) 
ПОсједнйк ијек. (ек. ПОседнйк), -а м, ВОК. -йче, 

МН. -йци, -йка, -йцима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а,(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

ПОсједнйков ијек. (ек. ПОседнйков), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ПОсједница ијек. (ек. ПОседница), -ё ж, вок. -е, 

инсТр. -ом, ген. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
посједничин ијек. (ек. ПОседничин), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ПОсједничкй и ПОсједничкй ијек. (ек. пОсед

ничкй и ПОседничкй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

пОсједнйштво и ПОсједнйштво ијек. (ек. по

седнйштво и ПОседнйштво), -а с, МН. -штва, 

-штiiва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пОсједнути = пОсјести (в.) 
ПОсједовати и пОсједовати ијек. (ек. ПОседо

вати и пОседовати), -дујём, ПРИЛ. сад. п6сU)еду

јући и посU)едујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
пОсједовнй и ПОсједовнй ијек. (ек. пОседбв-

нй и ПОседбвнй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

пОсјек ијек. (ек. пОсек), -а м, МН. посU)еци, 

посU)ёка, посU)ецима, (што се закоље за зи

му) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1 
пОсјеклина ијек. (ек. пОСекли на), -ё Ж, ген. МН. 

посU)еклйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
посјекотина и пОсјекотина ијек. (ек. посеко

тина и пОсекотина), -ё ж, ген. мн. посU)екотйна 

и посU)екотйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пОсјести ијек. (ек. пОсести) = пОсједнути 

ијек. (ек. пОседнути), посU)ед(н)ём 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

пОСјет = посјета (В.) 

пОСјета ијек. (ек. посета), -ё ж, МН. посU)ете, 

посU)ёта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. = пОСјет ијек. 

(ек. пОсет), -а м, МН. посU)ети, посU)ёта 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.С. 

посјетилац (не посјетиоц) ијек. (ек. посети

лац (не посетиоц», -иоца м, ВОК. посU)етиоче, 

инсТр. посU)етиоцем (не -ом), мн. посU)етиоци, 

посU)етилаца, посU)етиоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
7.2.2.; 14.1.1. = посјетитељ ијек. (ек. посети
тељ), -а м, ВОК. -у, инсТр. -ем (не -ом), ген. мн. 

-ёља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
посјетиоц не него посјетилац (В.) 
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посјетитељ 

посјетитељ = посјетилац (в.) 

посјетитељка ијек. (ек. посетитељка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.а. 

пОсјетити ијек. (ек. пОСетити), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

пОсјетница (не подсјетннца) ијек. (ек. пОсет

ница, не подсетница), -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица, (визиткарта) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пОсјеliеност ијек. (ек. пОсеliеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пОсјеliи (се) ијек. (ек. пОсеliи (се», посечём 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.2.); 14.5.1.1.(1). 
посјеliивати ијек. (ек. посеliивати), посU)е

ћујём, прип. сад. посU)ећујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

поскакати, пОскачём ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
поскакиватн, поскакујём, прип. сад. поска

кујући 14.5.1.1.(2). 
пОскок, -а м, мн. пОскоци, пОскока, пОскоци

ма, (змија) 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
пОскоро, прип. 14.6. 
пОскочан, -чна, -чно, одр. пОскочни, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поскочити, пОскочим 14.5.1.1.(4). 
пОскочица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пОскочице, прип. 14.6. 
пUcкочке, прип. 14.6. 
пОскочница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

поскупети ек. уп. ијек. поскупјети 

поскупити, пОскупим, (дићи цену чему) 

14.5.1.1.(4). 
поскупјети ијек. (ек. поскупети), поскупи м 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поскупљење, -а с, ген. МН. поскупљењii 

14.1.3. 
поскупљиватн, поскупљујём, прип. сад. по

скупљујући 14.5.1.1.(2). 
пОскупо, прип. 14.6. 
пОсланiiк, -и ка м, ВОК. пОсланиче, мн. посла

ници, пОСланика, пОСланицима и посланiiк, 

-Ика,вок. пОсланИче,мн. послаНИЦИ,послани

ка, посланицима ll.1.1.a.(1); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
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посщ\пети 

пОСланица и посланица, -ё ж, ВОК. -е, инстр. 

-ом, ген. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

пОсланичКii и посланичкii, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пОслiништво и послаништво, -а с, МН. 

-штва, -штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
пОсластичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, МН. -и, -ара и посластичар, -ара м, ВОК. по

сластичару и пОсластичаре, инстр. посластича

рем и посластичаром, МН. посластичари, посла

стичара 3.1.2.; 14.1.1. 
пОсластичарев и посластичарев и пОсла

стичаров и посластичаров, -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пОсластичарка и посластичарка, -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
пОсластичаркин и посластичаркин, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
посластичарница, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. 

-и ца 14.1.2.1.Ь. 

пОсластичарскii и посластичарскii, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пОсластичарство и посластичарство, -а 

с 10.3.; 14.1.3. 
пОСлати, пошаљём и пошљём 14.5.1.1.(2). 
пОСле ек. уп. ијек. пОСлије 

последипломскii = постдипломскii и пост-
дипломскii (в.) 

пОСледица ек. уп. ијек. пОСљедица 

пОслеДНЧНii ек. уп. ијек. пОсљеднчнii 

пОследичност ек. уп. ијек. пОсљедичност 

пОследнiiк ек. уп. ијек. пОсљеднiiк 

пОследњii ек. уп. ијек. пОсљедњii 

пОСледица ек. уп. ијек. пОСљедица 

пОследичнii ек. уп. ијек. пОсљедичнii 

пОследњii ек. уп. ијек. пОсљедњii 

пОслеНiiК, -а м, ВОК. пОслениче, МН. пОСлени-

ци, пОСленика, пОСленици ма и посленiiк, -ика, 

вок.пОсленЙче,мн.посленИци,послеНИКii,ПО

сленицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
пОсленнца, -ё ж, ВОК. -е, инстр. -ом, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

пОсленичкii и посленичкii, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пОсленост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
послепети ек. уп. ијек. послијiшјети 



посщ!пити 

послепити ек. уп. ијек. послијепити 

послеподне ек. уп. ијек. послијеподне и по

сљеподне 

послеподневнii ек. уп. ијек. послијеподнев-

Hii и посљеподневнii 
послеподне ек. уп. ијек. послијеподне 

пОСле подне ек. уп. ијек. пОслије подне 

послератнii ек. уп. ијек. послијератнii и по-

сљераТНii 

послетати ек. уп. ијек. послијетати 

пОСлије ијек. (ек. пОСле), прип. и предn. 2.1.1.; 
2.2.1. 

послијеподне ијек. (ек. послеподне), посли

јеподнева (ек. послеподнева) С, (све време после 

12 часова до вечери: радићемо цело послепод
не) 14.1.3. 

пОслије подне ијек. (ек. пОСле подне), прип. 

(одредба, нпр. враћам се после подне = после 

12 часова; уп. по подне) 2.1.1.; 2.2.1.; 12.3. 
послијеДИПЛОМСКii = постдипломскii и 

постдипломскii (в.) 

послијепити ијек. (ек. послепити), посли

јепйм (ек. пОслёпйм), (учинити слепим) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

послијепјети ијек. (ек. послепети), -пйм 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
послијеподне = посљеподне ијек. (ек. после

подне), -ева с, МН. -еви и -ева, -ёва, (доба дана, 

нпр. читаво послијеподне, уп. поподне) 2.1.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 

послијеподневни = посљеподневни ијек. 
(ек. послеподневнii), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

послијератнii и посљератнii ијек. (ек. по

слератнii), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

пОслиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. пОслићи, 

пОслйћа и пОслiili, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

МН. послићи, послићii, (дем. од посао) 14.1.1.С. 

пословенити, пословёним 14.5.1.1.(4). 
пословица, -ё ж, ген. МН. пОсловйца 

14.1.2.1.Ь. 

пОсловичан, -чна, -чно, ОДр. пОсловичнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пОсловичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

ПОсљедичнii 

пОсловнiiк, -а м, мн. пОсловнйци, пОсловнй

ка, пОсловнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пословност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пословОдство,-ас,мн. пословодства, посло

водстава 6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 
пОсловођа, -ё м, МН. пОсловође, пОсловођа 

3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

пословоткиња, -ё ж, ген. МН. пословоткй

ња 14.1.2.1.Ь. 

послодавац, -вца м, ВОК. пОслодавче, МН. по

СЛОЩ1ВЦИ, послодаваца, послодавцима 6.2.1.; 
11.1.1.2.; 14.1.1.а.С. 

послодаваЧКii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

послодавчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

послопримац, -мца м, вок. пОслопрймче, 

инстр. -имцем (не -ом), МН. послопримци, по

слопрймаца, послопримцима 6.2.1.; l1.1.1.а.1.; 
14.1.1.а.С. 

послопримаЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

послопримчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

пОСлуга, -ё ж, дат. -зи, ген. МН. -уга 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

послУжiiвнiiк, -а м, МН. послужавнйци, 

послужавнйка, послужавнйцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

послужила Ц (не послужиоц), -иоца м, ВОК. 

-оче, инстр. -иоцем (не -ом), МН. послужиоци, по

служилаца 6.2Ј.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.1.; 14.1.1.а.Ь.с. 
послужиоц не него послужила ц (в.) 

послУжитељ, -з м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ОМ), 

МН. послужитељи, послужитёља 14.1.1.а. 

послУжитељка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. послу

житёљкй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
пОслушан и пОСлушан, -шна, -шно, одр. по

слушнй И пОслушнй, -а, о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пОСлушност и послушност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пОСљедица ијек. (ек. пОСледица), -ё ж, ген. МН. 

-ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ПОсљедичнii ијек. (ек. ПОслеДИЧНii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 14.3.; 4.2.а. 
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пОсљедичност 

пОсљедичност ијек. (ек. пОследичност), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пiк:љеДЊii ијек. (ек. пiк:леДЊii), -а, -о, геи. ми. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
посљеподне = послијеподне (В.) 
посљеподнёвнii = послијеподнёвнii (В.) 

посљератнii = послијератнii (В.) 

посматрач, -ача м, вок. пОсматрачу, иистр. 

-ачем (не -ом), ми. посматрачи, посматрача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
посматрачица, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
посматрачкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
посматрачница, -ё ж, геи. ми. посматрачнй

ца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
посмештати ек. уп. ијек. посмјештати 

посмијевати се ијек. (ек. посмевати се), заст., 

в. подсмијевати се 

пОсмицати, пОсмичём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
посмјештати ијек. (ек. посмештати), пос

мU)ёштам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пОСмртни на и пОсМРТНiiна, -ё ж, геи. ми. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

пОсмрче, -ета с, зб. пОсмрчiiд, -ади ж 

14.1.3.с. 

поснежити ек. уп. ијек. поснијежити 

поснii в. постан 

поснијежити ијек. (ек. поснежити), пОсније

жй (ек. пОснёжй) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
пОсност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
посољавати, посољавам, прил. сад. посоља

вајући 14.5.1.1.(3). 
пос пана ц, -н ца м, вок. пОспанче, иистр. -ан

цем (не-ом), ми. поспанци, пОспанаца, поспан

цима 6.2.1.; l1.1.1.а.l.; 14.1.1.а.Ь. 
пiк:Пiнка, -ё ж, дат. -КИ (не -ЦИ), ген. мн. -КП 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
пОспаност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поспешивати ек. уп. ијек. поспјешивати 

пiк:пешити ек. уп. ијек. пОспјешити 

поспјешивати нјек. (ек. поспешивати), 

посп(ј)ешујём, прил. сад. поспU)ешујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
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пОсртати 

пОспјешити ијек. (ек. пОспешити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

поспремати (се), пОспрёмам (се), прил. сад. 

поспремајући (се) и пiк:премати (се), -ам (се), 

прил. сад. пОспремајући (се) 14.5.1.1.(3). 
поспремити, пОспрёмйм и пОспремити, 

-йм 14.5.1.1.(4). 
пiк:рамљеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
посрбљавати (се), посрбљавам (се), прил. 

сад. посрбљавајући (се) 14.5.1.1.(3) = посрбљи

вати (се), посрбљујём (се), прил. сад. посрбљу

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
посрбљивати (се) = посрбљавати (се) (В.) 

посред, предл. 2.1.4.1. 
пОСредан, -дна, -дно, одр. пОсреднй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
посреди ек. уп. ијек. посриједи. 

пiк:реднiiк, -а м, вок. -йче, ми. пОсреднйци, 

пОсреднйка, пОсреднйцима 2.1.4.1.; l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

пОсредница, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 2.1.4.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

пОсреднйчкй, -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.4.1.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

пiк:редНiiШТВО, -а с, ми. пОсреднйштва, по

среднйштава, ек. и ијек. 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
пОсредност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пiк:редство,-ас, ми. пОсредства,пОсредста

ва 2.1.4.1.; 6.2.2.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 
посреliивати се, посрећујё се, прил. сад. по

срећујући се 14.5.1.1.(2). 
пiк:реliити се, пОсрећй се 14.5.1.1.(4). 
посриједи ијек. (ек. посреди), прил. (у пита

њу је; посреди је (нпр. неспоразум) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

по среди (по средини; предл. + им.). 
посркати, п6срчём II.I.I.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
посрнулост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = посрнуliе, -а с, геи. 

ми. посрнућа 14.1.3. 
посрнуliе = посрнулост (В.) 
посртај, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. пёк:ртаји, 

пёк:ртаја 14.1.1.Ь.с. 

пiк:ртати, -ћём, прил. сад. пОсрћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 



пОСтавка 

пОСтавка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. п6ставiiка и 

п6ставкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пОСтајати, -ем, прил. сад. постајући 

14.5.1.1.(1). 
постајати, постојйм 14.5.1.1.(4). 
постакљивати, постакљујем, прил. сад. по

стакљујући 14.5.1.1.(2). 
постакнути не него подстакнути (В.) или 

потакнути (В.) 

постамен(а)т, -нта м, мн. постаменти, поста

мената 6.3.; 14.1.1.с. 
пОстан (не пОсан), -сна, -сно, ген. мн. -йх 

14.3.; 4.2.а. 
постанак, -анка м, мн. пОстанци, пОстанака, 

п6станцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пОстарити, -йм 14.5.1.1.(4). 
пОстденталан (не позденталан), -лна, -лно, 

одр. постденталнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
10.2.; 12.1.; 14.3. 

пОстдипломац (не поздипломац), -мца м, мн. 

постдипломци, постдипломаца 14.1.1.; 12.1. 
постдипломскii и пОстдипломскii = посли

једипломскй ијек. (ек. последипломскii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
постепен и пОстепен, -а, -о, одр. пОстепенй и 

пОстепенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пОСтепено и пОстепено = пОСтупно, прил. 

14.6. 
пОстепеност и пОстепеност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пОстериоран, -рна, -рно, одр. пОстериорнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх, лат. 6.2.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пОСтигнути пОстиliи, п6стигнем 

14.5.1.1.(1). 
постигнуliе, -а с, ген. мн. постигнућа 14.1.3. 
постидети се ек. уп. ијек. постидјети се 

постидити, п6стйдйм 14.5.1.1.(4). 
постидјети се ијек. (ек. постидети се), по-

стИдйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ПОСТiiђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
постизавати, постизавам, прил. сад. пости

завајући 14.5.1.1.(3). 
пОСтизати, -жем, прил. сад. п6стижући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
постilзборНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

пОстрижнiiк 

постиндустријскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

5.1.3.; 14.3. 
постиliи = пОСтигнути (В.) 

постмодеран, -рна, -рно, одр. постмодернй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
постмодерна, -е ж 14.1.2.1. 
постмодернизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.с. 
постмодернист(а), -е м, мн. постмодернисти, 

постмодернйста, постмодернистима 14.1.1.е. 

постмодернистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пОсто, прил. 14.6. 
пОстојаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пОстојање и постојање, -а с, ген. мн. -ања 

14.1.3. 
постојати, -йм, прил. сад. постојећи и пОСто

јати, -им, прил. сад. п6стојећи 14.5.1.1.(4). 
постолњак = стблњак (В.) 

пОстiiље и пОстоље, -а с, ген. мн. -оља 

14.1.3. 
постостручавати, постостручавам, прил. 

сад. постостручавајући 14.5.1.1.(3) = постостру

чивати, постостручујем, прил. сад. постостру

чујући 14.5.1.1.(2). 
постостручивати = постостручавати (В.) 
постостручити, -йм 14.5.1.1.(4). 
постотак, -тка м, мн. пОСтоци, пОстотака, по

стоцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
постпејд, -а м 15.1.1.а (В. прИnејд) 

постпозитиван,-вна, -ВНО,одр. постпози

тивнй, -а, -о, ген. мн. постпозитивнйх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

по страни, прил. изр., (нпр. стајати) 12.3. 
пострељати ек. уп. ијек. постријељати 

пОстриг, -а м, мн. п6стризи, пОстрйга, по-

стризима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
постриженiiк, -ика м, вок. пОстриженйче, 

мн. постриженици, постриженика, постриже

ницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
постриженичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
пострижење, -а с, ген. мн. пострижења 

14.1.3. 
пОсТРИЖНiiК, -а м, вок. -йче, мн. п6стрижнй

ци, п6стрижнйка l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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пОстрижнйчкй 

пОстрижнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

постријељати нјек. (ек. пострељати), 

постријељам (ек. пострељам) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

пОстриliи, пострижем l1.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
постскриптум, -а м, мн. постскриптуми, 

постскриптума 14.1.1.с. 

посттрауматскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

10.1.1.(2); 14.3. 
пОСтупак, -пка м, мн. пОСтупци, пОСтупака, 

поступцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
поступача, -е ж, ген. мн. поступача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

пОступност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
постхуман, -мна, -м но, одр. постхумни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пОСуђе и пОСуђе, -а с, ген. мн. пОСуђа 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
посуђеница, -е ж, ген. мн. посуђеница 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

посуђивати, посуђујем, прил. сад. посуђују

ћи 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
посуђивач, -ача м, вок. пОсуђивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. посуђивачи, посуђивача 

3.3.2.а.; 14.1.1.а.Ь. 

посукати се, ПОсуче се 11.1.1.(2); 
14.5.1.1.(1). 

IIВСУЈ<:тати, посукћё 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
посумрачити се, посумрачи се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
посустало ст и посусталост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потаж, -ажа м, инстр. -ажем (не -ом), мн. по

тажи, потажа 14.1.1.Ь.с. 

потајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потакнути (не постакнути) = потаћи и по-

таћи, пОтакнем 14.5.1.1.(1). 
потамнелост ек. уп. ијек. потамњелост 

потамнети ек. уп. ијек. потамњети 

потамнити, потамним, (учинити тамним) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
потамњелОСТ ијек. (ек. потамнелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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потешко 

потамњење, -а с, ген. мн. потамњења 

14.1.3. 
потамњети ијек. (ек. потамнети), потамним, 

прид. рад. потамнио, потамњела, потамњело (ек. 

потамнео, потамнела, потамнело), (постати та

ман) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
потамњивати, потамњујем, прил. сад. по

тамњујући 14.5.1.1.(2). 
потанкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потапшати и потапшати, потапшёМ 

14.5.1.1.(1). 
потаliи и потаliи = потакнути (В.) 

потврдан и потврдан, -дна, -дно, одр. по

тврдни И потврдни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

потврдност и потврдност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потврђивати, потврђујем, прил. сад. потвр

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
потегнути = потеliи и потећи, потёгнём 

14.5.1.1.(1). 
потежак, -шка, -шко, одр. потешки, -а, -о, 

ген. мн. -их, комп. потежи, -а, -е 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

Потемкин, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
потентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потенцијал, -ала м, мн. потенцијали, потен

цијала 5.1.5.; 14.1.1.с. 
потенцијала н, -лна, -лно, одр. потенцијал-

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
потера ек. уп. ијек. потјера 

потерати ек. уп. ијек. потјерати 

потеривати ек. уп. ијек. потјеривати 

потернй ек. уп. ијек. потјернй 

потернйк ек. уп. ијек. потјернйк 

потерница ек. уп. ијек. потјерница 

потернйчкй ек. уп. ијек. потјернйчкй 

потесан ек. уп. ијек. потијесан 

потеliи и потеliи = потегнут и (В.) 
потеliи и потеliи, потечем l1.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(2) и пОтекнем 14.5.1.1.(1). 
потеферичити, -им 14.5.1.1.(4). 
потешити ек. уп. ијек. потјешити 

потешко, прил., комп. потеже 14.6. 



потешкоliа 

потешкоliа, -ё ж, ген. мн. потешк6ћа 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

потешњавати ек. уп. ијек. потјешњавати 

потешњивати ек. уп. ијек. потјешњивати = 

потјешњавати (в.) 

пОтијесан ијек. (ек. пОтёсан), -сна, -сно, ОДр. 

потијесни (ек. пОтёсни), -а, -о, ген. МН. -их, КОМП. 

потјешњи (ек. потешњи), -а, -ё 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

пОтиљак, -иљка м, мн. пОтиљци, пОтиљака, 

пОтиљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
потиљачнй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
потйсак, -ска м, МН. пОтисци, пОтисака, по

тисцима и потисак, -ска м, МН. потисци, поти

сака, потисцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Потйсје, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
потискй, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
потих, -а, -о, ОДр. потихи, -а, -о, ген. МН. -их, 

КОМП. пОтиши 4.2.а.; 14.3. 
потихано, прип. 14.6. 
потихо, прип., КОМП. потишё 14.6. 
Потишанин, -а м, МН. Потишани, Потишана 

1.2.1.1.с.; 14.1.1.а. 

Потишiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
потиштен и потйштен, -а, -о, одр. потиште

ни и потиштени, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
пОтиштеност и потйштеност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пОтјера ијек. (ек. потера), -ё ж, ген. МН. по

тШёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
потiерати (не пOliерати) ијек. (ек. потерати), 

потU)ерам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
потјеривати ијек. (ек. потеривати), потU)е

рујём, прип. сад. потU)ерујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

потјёрнй Йјек. (ек. потёрнй), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
потјёрнйк ијек. (ек. потёрнйк), -а м, ВОК. -иче, 

МН. потU)ёрници, потU)ёрника 2.1.2.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.l.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

потјёрница ијек. (ек. потёрница), -ё ж, ген. 

мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
потјёрнйчкй Йјек. (ек. потёрнйчкй), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

потковичаст 

потјешити ијек. (ек. потешити), потU)ешим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
потјешњавати ијек. (ек. потешњавати), 

потU)ешњавам, прип. сад. потU)ешњавајући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = потјешњивати ијек. 

(ек. потешњивати), потU)ешњујём, прип. сад. 

потU)ешњујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
потјешњивати = потјешњавати (в.) 
потка, -кё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. пОтки 

6.2.2.; 8.1.2.1.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
поткадити, поткiiдим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткађивати, потюiђујём, прип. сад. потка

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
потказitВiiЧ, -ача м, ВОК. потказивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. потказивачи, потказивача 

8.1.2.1.; 14.1.1.а. 
потказивачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. потка

зивачица 8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
поткauати = поткопавати (в.) 
поткапчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. пот

капчићи, поткапчићii, (дем. од поткапак) 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.С. 

поткати, -ам 14.5.1.1.(3), поткём 14.5.1.1.(1) 
и почём 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

поткачити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткitВiiЧ, -ача м, ВОК. поткивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. поткивачи, поткивача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а. 

поткitвачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

поткitВiiчница, -ё ж, ген. МН. поткивачница 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
потклобучити се, потклобучим се 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
поткључнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
поткључњача, -ё ж, ген. МН. -ача 3.1.3.; 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поткључњачнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
пОтковiiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потковица и пОтковица, -ё ж, ген. МН. -и ца, 

(дем. од поткова и поткова) 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
потковичаст и пОтковичаст, -а, -о, ОДр. пот

ковичасти и потковичасти, -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
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поткожан 

поткожан, -жна, -жно, одр. поткожни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
поткожњак, -а м, мн. поткожњаци, пот

кожњака, поткожњацима 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

потколеница и пОтколеница ек. уп. ијек. 

поткољеница и поткољеница 

потколеничан и пОтколеничан ек. уп. ијек. 

поткољеничан и пОткољеничан 

потколенчити ек. уп. ијек. поткољенчити 

поткољеница и поткољеница ијек. (ек. пот

коленица и пОтколеница), -е ж, геи. мн. -ица 

2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поткољеничан и поткољеничан ијек. (ек. 

потколеничан и пОтколеничан), -чна, -чно, 

одр. поткољенични и поткољенични (ек. пот

коленични и потколенични), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
поткољенчити ијек. (ек. потколенчити), 

-им 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткоп, -а м, мн. поткопи, поткопа 8.1.2.1.; 

14.1.1.с. 

поткошшати, поткопавам, прип. сад. потко

шiвајући = потюiпати, поткапам, прип. сад. пот

капајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поткорњак, -а м, вок. поткорњаче, мн. пот

корњаци, поткорњака, поткорњацима 8.1.2.1.; 
11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

поткОсити, поткосйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткошуља, -е Ж, ген. мн. -уља 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

поткрадати, поткрiiдам, прип. сад. поткрада

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поткрај, предn., (нпр. поткрај године) 

8.1.2.1. 
пОткрепа, -е Ж, ген. мн. поткрепа 2.1.4.1.; 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поткрепити ек. уп. ијек. поткријепити 

поткрепљење, -а с, ген. мн. поткрепљења 

2.1.4.1.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
поткрепљивати, поткрепљујем, прип. сад. 

поткрепљујући 2.1.4.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
поткресавати, поткресавам, прип. сад. пот

кресавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = поткресива

ти, поткресујем, прип. сад. поткресујући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 
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поткусурати 

пОткресаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
поткресати, поткрешем 14.5.1.1.(2). 
поткресивати = поткресавати (В.) 

поткријепити ијек. (ек. поткрепити), пот-

кријепим (ек. поткрепим) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

поткровити, поткровим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткровље, -а с, ген. мн. поткровља 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
поткровњача, -е Ж, ген. мн. поткровњача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поткрпавати = поткрпљивати (В.) 

поткрпати, -ам, прип. сад. поткрпајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поткрпити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поткрпљивати, поткј>пљујем, прип. сад. 

поткрпљујући 14.5.1.1.(2) = поткрпавати, 

поткј>павам, прип. сад. поткрпавајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

поткувавати, поткувавам, прип. сад. потку

вавајући и р. поткухавати, поткухавам, прип. 

сад. поткухавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поткувати и р. поткухати, -ам 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
поткултура (не подкултура), -е Ж 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

пОткултурнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
поткупити, -им, (одоздо скупити) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
поткупити, поткупим, (подмитити) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
поткупљив, -а, -о, одр. поткупљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
поткупљивати, поткупљујем, прип. сад. пот

купљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
поткупљивач, -ача м, вок. поткупљивачу, 

инстр. -ачем (не -ом), МН. поткупљива чи, пот

купљивача 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
ПОТКУПЉИВОСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
поткусуравати, поткусуравам, прип. сад. 

поткусуравајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = потку

суривати, поткусурујем, прип. сад. поткусуру

јући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
поткусурати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 



поткусуривати 

поткусуривати = поткусуравати (В.) 

поткусурити, поткусурим 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

поткуliница, -ё ж, ген. мн. поткућница 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
поткухавати р. = поткувавати (В.) 
поткухати р. = поткувати (В.) 
поткучивати, поткучујём, прип. сад. потку-

чујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
поткучити, поткучим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потлаченост и потлаченост, -ости ж, ИнсТр. 

-ости И -ошћу 8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
потлачивати, потшiчујём, прип. сад. потшi

чујући 14.5.1.1.(2). 
потлачити, потлачим и потлачити, -им 

14.5.1.1.(4). 
потлеуша, -ё ж, ген. мн. потлеуша 14.1.2.1.Ь. 

потмулост, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

8.2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
пото, само у изр. пошто-пото 

поток, -а м, мн. потоци, потока, потоцима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.С 
потом, прип. 

потомак, -омка м, ВОК. потомче, мн. потомци, 

потомака, потомцима и потомак, -омка М, ВОК. 

потомче, мн. потомци, пОтомака, потомцима 

6.2.1.; ll.l.l.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
потомкиња, -ё ж, ген. мн. потомкиња 

14.1.2.1.Ь. 

потОмство,-ас,мн. потомства, потомстава 

6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
потопни и потопски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
потопскй = потопнй (В.) 
потпадати, -ам, прип. сад. потпадајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
потпала, -ё ж, ген. мн. потпала 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

потпВлити, потпалим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потпалубље, -а с, ген. мн. потшiлубља 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
потпалубий, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
потпаљивати, потшiљујём, прип. сад. пот

шiљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

потплести 

потпаљивач, -ача м, ВОК. потпаљивачу, ин

сТр. -ачем (не -ом), мн. потпаљивачи, потпаљи

вача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
потпаљивачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1. 
потпарити се, -им се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потпасати, потпашём 14.5.1.1.(2). 
потпасiч, -ача м, ВОК. потпасачу, ИнсТр. -ачем 

(не -ом), мн. потпасачи, потпасачii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а. 

потпасивати, потшicујём, прип. сад. потшi

сујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потпасти, потпаднём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(l). 
потпетак, -тка м, мн. потпеци, потпетака, 

потпецима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

потпетити, потпётим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потпетица, -ё ж, ген. мн. потпетица 

14.1.2.1.Ь. 

потпеliи и потпеliи, потпечём 8.1.2.1.; 
1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 

потпеliивати, потпећујём, прип. сад. потпе-

ћујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потпилити, потпилим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потпирача = пОтпорањ (В.) 

потпиривати, потпирујём, прип. сад. потпи

рујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потпиривач, -ача м, ВОК. потпиривiiчу, ИнсТр. 

-ачем (не -ом), мн. потпиривачи, потпиривача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
потпирити, потпирим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потписивач = потписийк (В.) 

потписник, -а м, ВОК. -иче, мн. потписници, 

потписника, пОтписницима 8.1.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. = потписивач, -ача М, ВОК. 

потписивiiчу, ИнсТр. -ачем (не -ом), мн. потписи

вачи, потписивачii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
потписнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
потпитање, -а с, ген. мн. потпитања 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
потплатити, потплатим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потплаliивати, потпшlћујем, прип. сад. пот

пшlћујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потплести и потплести, потплетём 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
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потплетати 

потплетати, потплећём, прил. сад. потпле

ћући 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потплеliавати, потплећавам, прил. сад. пот

плеМвајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = потплеliива

ти, потплећујём, прил. сад. потплећујући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

потплеliати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
потплеliивати = потплеliавати (В.) 

потплеliити, потплећйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потплеliиii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
потплитати и потплетати, потплећём 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потпомarати, потпомажем, прил. сад. потпо-

мажући 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
потпомагiiч, -ача м, вок. потпомагiiчу, инетр. 

-ачем (не -ом), мн. потпомагачи, потпомагачii 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
потпомоliи и потпомоliи, потпомогнём 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
потпорањ, -рња м, инетр. -орњем (не -ом), мн. 

потпорњи, потпорiiњii 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
= потпирача, -ё ж, ген. мн. потпирiiчii 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

потпорача, -е ж, ген. мн. потпорача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

потпородица, -е ж, ген. мн. потпородйцii 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
пОтпоручнiiк, -а м, вок. -йче, мн. потпоруч

нйци, потпоручнйка, потпоручнйцима 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

потпоручнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

потпрашивати, потпрашујём, прил. сад. 

потпрашујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потпрашити, потпрашйм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
потпредседнiiк ек. уп. нјек. потпредсјед

HiiK 
потпредседница ек. уп. ијек. пОтпредсјед-

ница 

потпредседничин ек. уп. ијек. потпредсјед

ничин 

потпредседнiiчкii ек. уп. ијек. пОтпредсјед

нiiчкii 

пОтпредседнiiштво ек. уп. ијек. потпредсјед

нiiштво 
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потрбушке 

потпредсједНiiК ијек. (ек. потпредседнiiк), 

-а м, вок. -йче, мн. потпредсU)еднйци, потпред

сU)еднйкii, потпредсU)еднйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 8.1.3.2.1.; 11.2.1.(2); ll.1.a.; 14.1.1.а. 

пОтпредсједница ијек. (ек. потпредседни

ца), -ё ж, вок. -е, ген. мн. потпредсU)еднйца 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 

пОтпредсједничин ијек. (ек. пОтпредседни

чин), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 

пОтпредсјеДНiiчКii ијек. (ек. пОтпредсеДНiiЧ

Kii), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 

потпредсједНiiШТВО ијек. (ек. потпредсед

нiiштво), -а с, мн. потпредсU)еднйштва, пот

предсU)еДНЙШТiiВii 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.1.3.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 

потпуковнiiк, -а м, вок. -йче, мн. потпуков

нйци, потпуковнйкii, потпуковнйцима 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

потпуковниковица = пОтпуковница (В.) 
пОтпуковница = потпуковниковица, -ё ж, 

вок. -е, ген. мн. -йцii 8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
потпуковнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
потпуност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потрага, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -ага 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

потраживалац (не потраживаоц), -аоца м, 

вок. -аоче, инетр. -аоцем (не -ом), мн. потражи

ваоци, потражйвалiiцii, потражИваоцима6.2.1.; 

7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
потраживаоц не него потраживалац (В.) 

потражи вати, потражујём, прил. сад. потра

жујући 14.5.1.1.(2). 
потраживiiч, -ача м, вок. потраживiiчу, инетр. 

-ачем (не -ом), мн. потраживачи, потраживачii 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
потражила ц (не потражиоц), -иоца м, вок. 

-иоче, инетр. -иоцем (не -ом), мн. потражио

ци, потражилiiца, потражиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

потражиоц не него потражилац (В.) 

потратити = потраliити (В.) 
потраliити и потратити, -йм 14.5.1.1.(4). 
потрбушке и потјЈбушке, прил. 14.6. 



потргнути 

пОтргнути = потрl1и, пОтргнём 14.5.1.1.(1). 
потреба, -ё ж, ген. мн. потрёба 2.1.4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

пОтребан, -бна, -бно, одр. пОтребни, -а, -о, 

ген. ми. -их 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
потрепштина, -ё ж, геи. МИ. потрепштина 

2.1.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
потресен, потресена, потресено (не потре

шен, потрешена, потрешено), одр. потресени, 

-а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
потресено (не потрешено), прип. 14.6. 
потресеност (не потрешеност), -ости ж, ии

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потресност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потрести и потрести, потресём, прид. трп. 

потресен, потресена, потресено (не потрешен, 

потрешена, потрешено) 14.5.1.1.(1). 
потрефити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
потрешен не него потресен (в.) 

потрешено не него потресено (в.) 

потрешеност не него потресеност (в.) 

потркивати, ПОТIжујём, прип. сад. ПОТIЖУ-

јући 14.5.1.1.(2). 
потрљати, потрљам и потрљати, -ам 

14.5.1.1.(3). 
потровати, потрујём 14.5.1.1.(2). 
потростручавати, потростручавам, прип. 

сад. потростручавајући 14.5.1.1.(3) = потростру

чивати, потростручујём, прип. сад. потростру

чујући 14.5.1.1.(2). 
потростручивати = потростручавати (в.) 

потростручити, -им 14.5.1.1.(4). 
потрошач, -ача М, вок. потрошачу, иисТр. 

-ачем (не -ом), ми. потрошачи, потрошачii 

14.1.1.а.Ь. 

потрошачкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

потрти, пОтрём и потарём 14.5.1.1.(1). 
потјЈчати, -им 14.5.1.1.(4). 
потс- не него подс- 8.1.3.2.1. 
потуђити се, пОтуђим се 14.5.1.1.(4). 
потукач, -ача М, вок. потукачу, иисТр. -ачем 

(не -ом), ми. потукачи, потукача 14.1.1.а. 

потуљеност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

потхрањеност 

потупавити, -им и потупавити, потупiiвим 

14.5.1.1.(4). 
потурити (се) (не подтурити (се», -им (се), 

14.5.1.1.(4). 
потурица, -ё ж и М, вок. -е, МИ. пОтурице, по

турица 14.1.1.а.; 14.1.2.1.а.Ь. = потурченiiк, -и ка 

м, вок. потурчениче, МИ. потурченици, потурче

ника, потурченицима = потурчењак, -ака м, 

вок. потурчењаче, ми. потурчењаци, потурче

њака l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
потури чин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
потуричкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
потурченiiк = потурица (в.) 

потурчењак = потурица (в.) 
потурчивати, потурчујём, прип. сад. потур-

чујући 14.5.1.1.(2). 
потурчити, -им 14.5.1.1.(4). 
потуткач, -ача м, вок. потуткачу, иисТр. 

-ачем (не -ом), ми. потуткачи, потуткача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

потуl1и и потуl1и, потучём 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
пОтхват, -а м, ми. потхвати, потхвата 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

потхватати, -ам, прип. сад. потхватајући 

= потхваl1ати, -ам, прип. сад. потхваћајући 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
потхватити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потхватљив, -а, -о, одр. потхватљиви, -а, -о, 

геи. ми. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
потхватљивост, -ости ж, иисТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потхватнiiк, -а м, вок. -иче, ми. потхват

ници, потхватника, потхватницима 8.1.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

потхватнiiчкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

потхватнiiштво, -а с, ми. потхватништва, 

потхватништава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 
потхватност, -ости ж, ииСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потхваl1ати = потхватати (в.) 
потхравити, потхрiiним 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потхрањеност (не подхрањеност), -ости 

ж, иисТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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потхрањивати 

потхрањивати, потхрањујем, прип. сад. пот

храњујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
Потхраски (СnОВ. Podhrasky), -6га м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
потцеиити ек. уп. ијек. потцијенити 

потцењивати ек. уп. ијек. потцјењивати 

потцијенити (не подцијенити) ијек. (ек. пот-

цеиити, не подценити), потцијенйм (ек. потце

нйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потцикивати, потцикујем, прип. сад. потци

кујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
потцикнути, 

14.5.1.1.(1). 
пОтцйкнем 8.1.2.1.; 

потцјењивати ијек. (ек. потцењивати), пот

цШењујем, прип. сад. потцШењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

потцртавати, потцртавам, 3 n. МН. пот
цртавају, прип. сад. потцртавајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

потцртати (не подцртати), -ам 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

потчинити (не подчинити), потчинйм 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
потчињавати, потчињавам, прип. сад. пот

чињавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
потчињен, -а, -о, ОДр. потчињенй, -а, -6, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
потчињеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
потш- не него подш- 8.1.3.2.1. 
поliерати не него потјерати (в.) 

поliёрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
п6liи, пођем 14.5.1.1.(2). 
поliудан, -дна, -дно, одр. поћуднй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поliудност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поliулити, п6ћулйм 14.5.1.1.(4). 
поliутати = поliутити, -йм 14.5.1.1.(4). 
поliутети ек. уп. ијек. поliутјети 

поliутити = поliутати (в.) 
поliутјети ијек. (ек. поliутети), поћутйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поliушкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
пооушнути, -ем 14.5.1.1.(2). 
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похајдучити се 

поузак, -ска М, МН. поусци, поузака, поу

сцима, (повез, везица) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

поузак, -ска, -ско, одр. поускй, -а, -о, ген. МН. 

-йх, КОМП. поужй, -а, -е, (прилично узак) 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

поуздавати се, поуздiiвам се, прип. сад. поу

здавајући се 14.5.1.1.(3) и поуздајем се, прип. сад. 
поуздајући се 14.5.1.1.(2). 

поузданост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поуздати се и поуздати се, -ам се 

14.5.1.1.(3). 
поузеliе, -а с, ген. МН. поузећii 14.1.3. 
поузимати, -ам 14.5.1.1.(3) и -м љем 

14.5.1.1.(2). 
поука и поука, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. поука 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
поумакати, поумачем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
поумицати, -чем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
поунијатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
поУтешити ек. уп. ијек. поУтјешити 

поУтјешити ијек. (ек. поУтешити), поу-

тШешйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поучавати, поучавам, прип. сад. поучава ју

ћи 14.5.1.1.(3). 
поучак, -чка М, МН. поучци, поучака, поуч

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
поучан, -ч на, -ч но, одр. поучнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
поучити, поучйм 14.5.1.1.(4). 
поучљив, -а, -о, ОДр. поучљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
поучљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
поучност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
похабаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 4.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
похабати, -ам 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
пох8ђати, п6хађам, прип. сад. похађајући 4.1.; 

14.5.1.1.(3). 
похађач, -ача м, ВОК. похађачу, инстр. -ачем 

(не -ом), мн. похађачи, похађача 3.1.3.; 4.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

похајдучити се, похајдучйм се 3.1.2.; 4.1.; 
14.5.1.1.(4). 



похапсити 

похапсити, -йм 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
похара, -ё ж, ген. мн. похзрз 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
похарати, -зм 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
похiрчити (не поiрчити), -йм 4.1.; 

14.5.1.1.(4). 
похасити се не него поасити се (в.) 

похвалити, похвалйм 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
похватати (не похваliати), -зм 4.1.; 

14.5.1.1.(3). 
похваliати не него похватати (в.) 

похитити, -йм 14.5.1.1.(4). 
похлiпан не него похлепан (в.) 

похлёпан (не похлiiпан), -п на, -пно, одр. по

хлёпнй, -з, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
похлепнiiк, -а м, вок. -йче, мн. похлёпнйци, 

похлёпнйкз, похлёпнйцима 11.1.1.а.(1 ); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

похлепнiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
похотљивац, -йвца м, вок. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. похотљйвци, похОтљивiiцii 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.С. 
похотљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
похотнiiСт, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
похранити, похрзнйм 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
похрањивати, похрањујём, прип. сад. похра-

њујући 4.1.; 14.5.1.1.(2). 
похрвати (се) не него порвати (се) (в.) 

похрђати не него порђати (в.) 

похришliанити, -йм 14.5.1.1.(4). 
похрскати, -зм 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
поцёпiiнiiст ек. уп. ијек. поцијеПiiНiiСТ 

поцепати ек. уп. ијек. поцијепати 

поцепкiiнiiст ек. уп. ијек. поцјепкiiнiiст 

поцепкати ек. уп. ијек. поцјепкати 

Поцерац, -ёрца м, инстр. -ёрцем (не -ом), МН. 

Поцёрци, Поцерзцз 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.С. 
Поцёрје, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Поцёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а.Ь. 
поцерскii, -з, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
поцiiгiiнчити и поцигiiнчити, -йм 

14.5.1.1.(4). 

почiст 

поцијеПiНiiСТ ијек. (ек. поцепiнiiст), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

поцијепати ијек. (ек. поцепати), поцијеПiiМ 

(ек. поцёпзм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
поцикивати, поцикујём, прип. сад. поци ку

јући 14.5.1.1.(3). 
поцикнути, поцйкнём 14.5.1.1.(1). 
поцјепкiнiiст ијек. (ек. поцепкiнiiст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

поцјепкати ијек. (ек. поцепкати), поцU)еп-

кзм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
поцрвати се, -зм се 14.5.1.1.(3). 
поцрвенети ек. уп. ијек. поцрвењети 

поцрвенити, поцрвёнйм, (учинити црве-

ним) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
поцрвењети ијек. (ек. поцрвенети), поцр

венйм, ПРИД. рад. поцрвенио, поцрвењела, по

црвењело (ек. поцрвенео, поцрвенела, поцр

венело), (постати црвен) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

поцрнети ек. уп. ијек. поцрњети 

поцрнити, поцрнйм, (учинити црним) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
поцрњети ијек. (ек. поцрнети), поц{lнйм, 

ПРИД. рад. поц{lнио, поц{lњела, поц{lњело (ек. 

поц{lнео, поц{lнела, поц{lнело), (постати црн) 

2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
поцрпсти и поцрпсти, поц{lпём 14.5.1.1.(2). 
почадити = почађити (в.) 

почађавелii и почађавелii ек. уп. ијек. поча

ђавјелii и почађавјелii 

почађавити, -йм и почађавити, почађзвйм 

14.5.1.1.(4). 
почађавјелii и почађавјелii ијек. (ек. поча

ђавелii и почађавелii), -з, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

почађити и почадити, -йм 14.5.1.1.(4). 
почаркати се, -зм се 14.5.1.1.(3). 
почiсан не него почiстан (в.) 

почасити, -йм 14.5.1.1.(4). 
почасница, -ё ж, ген. МН. почаснйцз, (уп. по

чашница) 14.1.2.1.Ь. 

почiiст, -зсти ж, инстр. -зсти И -зшћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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почiiстан 

почiiстан (не почiiсан), -сна, -сно, одр. поча-

снй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
почаствовати, -ујём 14.5.1.1.(2). 
ПОЧ8СТИТИ, почастйм 14.5.1.1.(4). 
почашница, -ё ж, ген. мн. почашнйца, (песма 

уз чашу, уп. почасница) 14.1.2.1.Ь. 

почашЬеност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
почашЬивати, почашhујём, прил. сад. поча

шhујуhи 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
почек, -а м, мн. почеци, почёка, почецима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
почекати, -ам 14.5.1.1.(3). 
почепркати, -ам 14.5.1.1.(3). 
почергашити 

14.5.1.1.(4). 
се, почергашйм се 

почерупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
почёст, -а, -о, одр. почёстй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

комп. почёшhй, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.3. 
почёСто, прил. 14.6. 
почетак, -тка м, мн. почеци, почётака, поче-

цима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
почетворОстручити, -йм 14.5.1.1.(4). 
почёти, почнём 14.5.1.1.(1). 
почетнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
почетнiiк, -а м, ВОК. -йче, мн. почетнйци, 

почетнйка, почетнйцима 1I.1.1.а.(1); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

почетница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. почетнйца 

14.1.2.1.а.Ь. 

почетничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

почетнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

почетнiiштво, -а с, мн. почетнйштва, почет

нйштава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
почешати, почешём 14.5.1.1.(1). 
почешљати, почешљзм и почешљзм 

14.5.1.1.(3). 
почешЬё и почешЬе, прнл. 

почивалiiшнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
почивалйште, -а с, ген. мн. почивалйшта 

14.1.3. 
почивати, почйвам, прил. сад. почивајуhи 

14.5.1.1.(3). 
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пошИљалац 

почимати не него почињати (В.) 

починак, -йнка м, мн. почйнци, починака, 

почйнцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
починилац (не починиоц), -иоца м, ВОК. 

-иоче, ннстр. -иоцем (не -ом), мн. починиоци, 

починилаца 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

= починитељ, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. починитељи, починитёља 14.1.1.а. 

починиоц не него починилац (В.) 

починитељ = починилац (В.) 

починитёљка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
починити, починйм 14.5.1.1.(4). 
починути, -нём 14.5.1.1.(1). 
почињати (не почимати), -ём, прил. сад. по

чињуhи 14.5.1.1.(1). 
почињати, почйњам, прил. сад. почињајуhи 

14.5.1.1.(3). 
почист, -а, -о, одр. почистй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
почистити, -йм 14.5.1.1.(4). 
почитање, -а с, ген. мн. почитања 14.1.3. 
Почитељ, -а М, инстр. -ем 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

почитељскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

почИтлучити, -йм, ист. 14.5.1.1.(4). 
почишЬавати, почишhавам, прил. сад. почи

шМвајуhи 14.5.1.1.(3) = почишЬИвати, почи

шћујём, прил. сад. почишћујући 14.5.1.1.(2). 
почишЬивати = почишЬавати (В.) 

почовечити ек. уп. ијек. почовјечити 

почовјечити ијек. (ек. почовечити), почо-

вU)ечйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
почувати, почувам 14.5.1.1.(3). 
почупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
почути, почујём 14.5.1.1.(2). 
пошав, пошава и пошва М, ген. мн. пошава 

6.2.1.; 14.1.1.а. 
пошаст, -аети ж, инстр. -зети и -ашћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пошiiстан, -сна, -сно, одр. пошаснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
пошашавити, -йм и пошашавити, поша

шавйм 14.5.1.1.(4). 
пошеЬерити, -йм 3.2.2.d.; 14.5.1.1.(4). 
пошИљалац (не пошИљаоц), -аоца м, ВОК. 

-аоче, инстр. -аоцем, мн. пошиљаоци, пошиља-



пошitљаоц 

лаца, пошиљаоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 
14.1.1.а.Ь.с. 

пошitљаоц не него пошitљалац (В.) 

пошitљач, -ача м, вок. пошиљачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. пошиљачи, пошиљача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

пошйљка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. поши

љака и пошиљки 6.2.2.Ь.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
пошнти, пошијем 14.5.1.1.(2). 
пошкакљати, -ам 14.5.1.1.(3) и пошкакљем 

14.5.1.1.(1). 
пошљунчивати, пошљунчујем, прип. сад. 

пошљунчујући 14.5.1.1.(2). 
пошљунчити, -им 14.5.1.1.(4). 
пошмркати, 

14.5.1.1.(2). 
пошмрчем l1.1.1.Ь.; 

поштарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
поштiiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
поштаров = поштарев, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
поштеда, -е Ж, ген. мн. поштеда 14.1.2.1.Ь. 

поштедети ек. уп. ијек. пошп~дјети 

поштедјети ијек. (ек. поштедети), поштедйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
поштеђивати, поштеђујем, прип. сад. поште

ђујући 14.5.1.1.(3). 
поштењак, -ака М, вок. поштењаче, мн. по

штењаци, поштењака, поштењацима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
поштењаковић, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не 

-ом), мн. поштењаковићи, поштењаковића 

3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
поштењачина, -е м И Ж, мн. поштењачине, 

поштењачйна 3.1.3.; 14.1.1.а.; 14.1.2.1. 
поштењiiчки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
поштивати боље поштовати (В.) 

пошто, везн., пошто-пото 

поштовалац (не поштоваоц), -аоца м, 

вок. -аоче, инстр. -аоцем (не -ом), поштовао

ци, поштовалаца, поштоваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а(l); 14.1.1.а.Ь.с. 

поштоваоц не него поштовалац (В.) 

поштовати, -ту јем, прип. сад. поштујући 

и поштовати, -ту јем, прип. сад. поштујући 

14.5.1.1.(3). 

правобраннлачки 

пошћёње, -а с, ген. мн. пошћења 14.1.3. 
пошумљавати, пошумљавам, прип. сад. по

шумљавајући 14.5.1.1.(3) = пошумљивати, по

шумљујем, прип. сад. пошумљујући 14.5.1.1.(2). 
пошумљивати = пошумљавати (В.) 

ПР (пи-ар, PR, скр. према енгп. риblјс re1ati
ОП8), ПР-а, ПР-у (агент за односе с јавношћу) 

13.5.1. 
прJiбиљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. прабиљака 

и прабиљкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
правдознанац, -нца М, вок. правдознанче, 

инстр. -анцем (не -ом), мн. правдознанци, прав

дознанаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
правдољубљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
праведник, -а м, вок. -иче, мн. праведници, 

праведнйка, праведницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

праведнички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

праведност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правилник и правилник, -а м, мн. -ици, 

-ика, -йцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
правилност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правичан, -ч на, -чно, одр. правични, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
правичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правник, -а м, вок. правниче, мн. правни

ци, правнйка, правнйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

правница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1.а.Ь. 

прiвннчин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

прiвнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

правобранилац (не правобранноц), -иоца 

М, ВОК. -иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. правобра

ниоци, правобраНИЛiiцii 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь.с. 

правобранилачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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правобранилаштво 

правобранилаштво (не правобранио

штво), -а с, мн. прав06ранилаштва, прав06ра

нилаштава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
правобраниоц не него правобранилац 

(в.) 

правобраниоштво не него правобранила

штво (в.) 

правовiuьАн, -а, -о, одр. правоваљани, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
правовiuьаност и правоваљ8ност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правоверан и правоверан ек. уп. ијек. пра

вовјеран и правовјеран 

правоверац и правоверац ек. уп. ијек. пра-

вовјерац и правовјерац 

кй 

правоверје ек. уп. ијек. правовјерје 

правоверка ек. уп. ијек. правовјерка 

правовернйк ек. уп. ијек. правовјернйк 

правоверни ца ек. уп. ијек. правовјерница 

правовернйчкй ек. уп. ијек. правовјернйч-

правоверност ек. уп. ијек. правовјерност 

правоверскй ек. уп. ијек. правовјерскй 

правовёрство и правоверство ек. уп. ијек. 

правовјёрство и правовјерство 

правовјеран и правовјеран ијек. (ек. пра

воверан и правоверан), -рна, -рно, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
правовјерац ијек. (ек. правоверац), -ёрца м, 

ВОК. -ёрче, инстр. -ёрцем (не -ом), МН. правовU)ёр

ци, правовU)ераца и правовјерац ијек. (ек. пра

воверац), -ерца, ВОК. правовU)ёрче, инстр. -ер

цем(не-ом),мн.правовu)ерци,правОвU)ёраца 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
правовјёрје ијек. (ек. правовёрје), -а С, ген. 

МН. правовU)ёрја 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
правовјерка ијек. (ек. правовёрка), -ё ж дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 1l.3.2.g.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

правовјернйк ијек. (ек. правовёрнйк), -а м, 

ВОК. -иче, МН. правовU)ёрнйци, правовU)ёрни

ка, правовU)ёрнйцима 2.1.2.; 2.2.2.; ll.l.l.a.(\); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

правовјерница ијек. (ек. правовёрница), -ё 

ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
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прiдjед 

правовјернйчкй ијек. (ек. правовернйч

кй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

правовјерност ијек. (ек. правоверност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

правовјерскй ијек. (ек. правоверскй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
правовјерство и правовјерство ијек. (ек. 

правовёрство и правоверство), -а с 2.1.2.; 
2.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 

правовременост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правозаступнйк, -а м, ВОК. -йче, МН. право

заступнйци, правозаступнйка, правозаступ

нйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
правозаступнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
праволинйјскй и праволинйјскй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
правописац, -сца м, ВОК. правопйшче, инстр. 

-нсцем (не -ом), МН. правопнсци, правопйсаца 

6.2.1.; 11.1.1.а.(\); 14.1.1.а.Ь. 
православац, -вца м, ВОК. православче, инстр. 

-авцем(не-ом), МН. православци, правОславаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
правОславка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
правосн8жност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
правОсуднй и правосуднй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
правОСуђе, правОСуђе и правосуђе, -а с, ген. 

МН. -уђа 14.1.3. 
праг, -а м, МН. прагови, прагова 14.1.1.С. 

прагматист(а), -ё м, МН. прагматисти, праг

матйста, прагматисти ма 14.1.1.е. 

прагматичан, -ч на, -чно, одр. прагматичнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прагматичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прi\цед ек. уп. ијек. прi\цјед 

прi\цедовина ек. уп. ијек. прiдjедовина 

прi\цедовскй ек. уп. ијек. прiдjедовскй 

прi\цјед ијек. (ек. прi\цед), -а м, МН. прадU)е-

ди, прадU)ёда поред прадU)едови, прадU)едова 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.С. 



пр!щједовина 

пр!щједовина ијек. (ек. пр!Щедовина), -ё ж 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
пр!щједовски ијек. (ек. пр!Щедовски), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Прiжанин, -а м, мн. Пражани, Пражана, 

(становник Прага) 1.2.1.1.d.; 11.l.2.е.; 14.1.1.а. 
Прiжанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(становница Прага) 1.2.1.1.d.; 11.1.2.е.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

прiзаметак, -тка м, мн. празамеци, празаме

така б.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
празилук = порилук, -а м, мн. -луци, -лука, 

-луцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
празнети не него празнити (В.) 

празник, -а м, мн. празници, празника, пра

зницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
празнити (не празнети), празним, прил. сад. 

празнёћи 14.5.1.1.(4). 
празничан, -ч на, -чно, адр. празнични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прiзновати, -нујём, прил. сад. празнујући 

14.5.1.1.(2). 
прiзноверан и празноверан ек. уп. ијек. пра

зновјеран и празновјеран 

празноверац и празноверац ек. уп. ијек. 

празновјерац и празновјерац 

празноверица ек. уп. ијек. празновјерица 

празноверје и прiзноверје ек. уп. ијек. пра-

зновјерје и прiзновјерје 

празноверка ек. уп. ијек. празновјерка 

празноверност ек. уп. ијек. празновјерност 

празноверство ек. уп. ијек. празновјерство 

прiзновјеран и празновјеран ијек. (ек. пра-

зновёрsн и прsзноверsн), -рна, -РНО, одр. пра

знов(ј)ёрни и празнов(ј)ерни, -а -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
празновјерац ијек. (ек. празноверац), -ёр

ца м, вок. -ерче, инстр. -ёрцем (не -ом), мн. пра

зновјёрци, празновјераца и празновјерац ијек. 

(ек. празноверац), -ерца м, вак. празнов(ј)ёр

че, инстр. -ерцем (не -ом), мн. празнов(ј)ерци, 

празнов(ј)ёрiiцii 2.1.2.; 2.2.2.; б.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

празновјерица ијек. (ек. празноверица), -е ж, 

ген. мн. празнов(ј)ерица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

практичар 

празновјерје и прiзновјёрје ијек. (ек. пра

зноверје и прiзноверје), -а с, ген. мн. -ёрја 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

празновјерка ијек. (ек. празноверка), -е ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. празнов(ј)ёрки 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

празновјерност ијек. (ек. празноверност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

празновјерство ијек. (ек. празноверство), -а 

с 2.1.2.; 2.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
празноглавац, -авца м, вак. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. празноглавци, празноглаваца 

б.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

празноглавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прsзноречив ек. уп. ијек. празнорјечив 

празнорјечив ијек. (ек. празноречив), -а, -о, 

адр. празнор(ј)ечиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

праисторија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
праисторијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прајезик, -а м, мн. прајезици, прајезика, пра

језицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
прајезички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прiкичмењак, -а м, мн. пракичмењiiци, 

пракичмеЊiiкii, пракичмењацима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

прiкљача не него прirљача (В.) 

практикант, -а м, мн. практиканти, практи

каната б.3.; 14.1.1.а. 

практиканткиња, -е ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.а. 

практикантски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
практиковати, -кујём, прил. сад. практику

јући 14.5.1.1.(2) (и практицitрати, практици
рам, 3. л. мн. практицирају, прил. сад. практи
цирајући 14.5.1.1.(3». 

практичан, -чна, -чно, одр. практични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
практичар, -а м, вак. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. практичари, практичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
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практичiрка 

практичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
практичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
практичност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прiмйјка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

прамечак, -чка м, ми. прамечци, прамёчака, 

прамечцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. = прами

чак, -ч ка м, ми. прамичци, прамичiiка, прамич

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
прамињати, -ам, прип. сад. прамињајући 

14.5.1.1.(3). 
прамчанй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
пранарод, -а м, ми. пранароди, пранарода 

14.1.1. 
прангија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -ије, 

прангйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
праоничкй и праоничкй, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
праотац, праоца м, ВОК. праоче, иистр. прао

цем (не -ом), ми. праоци, праотаца, праоцима 

6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.1.1.2.; 14.1.1.а.Ь. 
праотачкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прапорчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. пра

порчићи, прапорчйћii 14.1.1.с. 

прinочётак и прапочетак, -тка м, ми. пра

почёцй и прапочеци, прапочётака и прапо

чётака, прапочёцйма и прапочецима 6.2.1.; 
1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

прinрабаба, -ё ж, геи. ми. прапрабаба 

14.1.2.1.а. 

прinрадед ек. уп. ијек. прinрадјед 

прinрадјед ијек. (ек. прinрадед), -а м, ми. 

прапрадједи (ек. прЗдеде), прапрадU)ёда и 

прапрадU)едови, прапрадU)едова 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

прinраунук, -а м, ВОК. -уче, ми. прапрауну

ци, прапраунука, прапраунуцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
прinраунуче, -ета с, з6. прапраунучад, -ади 

14.l.3.c. 
прinредак, -тка м, ми. прапреци, прапре

дака, прапрецима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 

1I.I.I.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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прirилац 

прасак, -ска м, пок. праску, ми. прiicци, пра

сака, прiicцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
прасац, прасца м, ВОК. прашче, иистр. пра

сцем (не -ом), ми. прасци, прiicаца и прасци, 

прасаца 6.2.1.; 14.1.1.а.с. 
прасвёт ек. уп. ијек. прасвијет 

прасвијет ијек. (ек. прасвёт), -а м 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.1.с. 

праседелац ек. уп. ијек. прасједилац и пра

сједјелац 

праседелачкй ек. уп. ијек. прасједилачкй и 

прасједјелачкй 

праседеоц не него прicеделац (В. прicје-

дилац) 

прасетина (не прасеliина), -ё ж 14.1.2.1. 
прасеliй, -а, -ё, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
прасеliина не него прасетина (В.) 

прасједилац и прасједјелац (не прасједиоц 

и прасједјеоц) ијек. (ек. праседелац (не прасе

деоц», -иоца (ек. -оца) м, инстр. -иоцем (не -ом) 

(ек. -еоцем (не -ом», мн. -оци, -лаца (ек. праседе

оци, праседелаца) 2.1.5.6.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.a.{l); 14.1.1.а.Ь. 

прасједилачкй и прасједјелачкй ијек. (ек. 

прicеделачкй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.5.6.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

прасједиоц не него прicједилац (В.) 

прасједјеоц не него прасједјелац = прасје
дилац (В.) 

праска, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. прасака 

и праскй 6.2.2.Ь.; 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
прВскавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Прасловён, -ена м, мн. Прасловени, Прасло

вена 14.1.1.с. 

прicловёнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
прicродство, -а с, мн. прасродства, прасрод

става 6.2.2.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 14.1.3. 
прicтановнйк, -а м, ВОК. -иче, мн. праста

новници, прастановнйка, прастановницима 

1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
прirилац и пратилац (не прirиоц и пра

тиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, инстр. -иоцем (не -ио

цом), мн. -иоци, -илаца, -иоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.a.{l); 14.1.1.а.Ь.с. 



прirилаЧКii 

прirилачкii и пратилачкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прirиоц и пратиоц не него прirилац и 

пратилац (В.) 

прirљача (не прiкљача), -ё ж, ген. мн. пра

тљача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. = пр8liiк, -а м, мн. праћii

ци, праћiiка, праћiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пр8liа = пр8liка (В.) 
праliакати се, -ам се, прип. сад. праћакају

ћи се = праliати се, -ам се, прип. сад. праћајући 

се 14.5.1.1.(3). 
праliакнути се, -нём се 14.5.1.1.(1). 
праliати се = праliакати се (В.) 
пр8liка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. прЗћа

ка и праћки 6.2.2.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. = прiliа, 

-ё ж, ген. мн. прiiћii 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пр8liкiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. праћкари, праћкара 14.1.1.а. 

прiliкати се, -ам се, прип. сад. праћкајући 

се 14.5.1.1.(3). 
прiliнути се, -ём се 14.5.1.1.(1). 
праунук, -а м, вок. -уче, мн. праунуци, 

праунука, праунуцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

праунука, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.а.Ь. 

праунуче, -ета с, зб. праунучад, -ади 

14.1.3.с. 

праунучиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. праунучићи, праунучићii 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
праунучица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица, (дем. 

од праунука) 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
прах, -а м, пок. праху 11.1.2.с.; 14.1.1.с. 

Прhово, -а м 1.2.1.1.ћ.с.; 14.1.3. 
прhришliiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
прhришliiНСТВО, -а с 10.3.; 14.1.3. 
працијеп не него процијеп (В.) 

прiчовек ек. уп. ијек. прiчовјек 

прiчовјек ијек. (ек. прiiчовек), -а м, пра

човU)ече, мн. праљуди, праљудй 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.с. 

прашилац (не прашиоц), -иоца м, вок. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. прашиоци, праши

лаца, прашиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь.с. 

прашина и прашина, -ё ж 14.1.2.1.Ь. 

првомученица 

прашиоц не него прашилац (В.) 

прiiшкii, -а, -о, ген. мн. -йх (према Праг) 

4.2.а.; 14.3. 
Прашкii листиliи, Прашкйх листића м мн., 

Uедан од писаних споменика старословенског 

језика) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
прашнiiк, -а м, мн. прашнйци, прашнйка, 

прашнйцима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
прашница и прашница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

прашничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

праштатн (не прашliати), прiiштам, прип. 

сад. праштајући 14.5.1.1.(3). 
прашliати не него праштати (В.) 

првачити, пРвачйм, прип. сад. првачёћи 

14.5.1.1.(4). 
првенац (не првијенац), -ёнца м, вок. -ёнче, 

ннстр. -ёнцем (не -ом), мн. првёнци, првенаца, 

ек. и ијек. 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
првеначкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
првенство,-ас,мн. првенства, пРвёнстава 

6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
првёнче, -ета с, зб. првёнчад, -ади 14.1.3.с. 

првii пут (не првй пута), првог(а) пУта 

12.3.6. 
Првii пунскii рiП, Другй пунскй рат 

1.2.1.1Ј· 
првијенац не него првенац (В.) 

првобитност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
првоборац, -рца м, вок. првоборче, инстр. 

-6рцем, мн. првоб6рци, првОбораца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

првоборачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

првовенчiнii ек. уп. ијек. првовјенчiни 

првовјенчiни ијек. (ек. првовенчiнii), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
првокласност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
првомученiiк, -а м, вок. -йче, мн. првому

ченйци, првомученйка, првомученйцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
првомученица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 
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прво рођена ц 

прворођенац, -нца М, вок. прворођёнче, ии

стр. -енцем (не -ом), ми. прворођенци, прворо

ђёнаца 3.3.2.а.; 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.С. 
прворођени и прворођени, -а, -о, геи. мн. 

-йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
прворођенче и прворођенче, -ета с, зб. пр

ворођенчад, -ади 3.3.2.а.; 14.1.3.С. 

прворотка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. = првороткиња, -ё ж, геи. МИ. 

првороткйња 14.1.2.1.Ь. 

првороткиња = прворотка (в.) 
првоседелац ек. уп. ијек. првосједилац и пр

восједјелац 

првосједилац и првосједјелац ијек. (ек. пр

воседелац), -иоца (ек. -еоца) М, вок. -иоче (ек. 

-еоче), иистр. -иоцем (ек. -иоцем (не -ом», ми. 

првосједиоци, првосједилiiца и првосједјела

ца (ек. првоседеоци, првоседелаца) 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

првОстолни, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
првОстолннца, -ё ж, вок. -е, ген. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

првошколац, -олца М, вок. првошколче, ии

стр. -олцем (не -ом), ми. првошколци, првошко

лаца 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
првошколка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
пргавац, -авца м, вок. -авче, иистр. -авцем (не 

-ом), МИ. пргавци, пјkаваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 

14.1.1.а.С. 

пргавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пре-, пред- (ПМС: "у кратким слоговима 

доследно и у ијек., као: йревраш, upegax, йресу
ga, йресуgиши, йревелик, Йре.мало; исто вреди 
и за пред-: йреgложиши, йреgсшавиши, upegy
слови итд.; у дугим слоговима йре- и йрије- или 

обоје (дублетно)"). 

пре ек. уп. ијек. прије 

пре подне ек. уп. ијек. прије подне 

прёбачiј, -а м, иистр. -ем (не -ом), пок. преба-

чају и прёбачају, МИ. -а ји, -аја 14.1.1.С. 

пребдети ек. уп. ијек. пребдјети 

пребдјети ијек. (ек. пребдети), пребдйм 

14.5.1.1.(4); 2.1.2.; 2.2.2. 
пребегавати ек. уп. ијек. пребјегавати. 

пребегнути ек. уп. ијек. пребјегнути 
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преболијевати 

прёбёл не него прёбео (в.) 

пребелеговати ек. уп. ијек. пребitљеговати 

пребеliи ек. уп. ијек. пребјеliи 

пребit:валац (не пребit:ваоц), -аоца м, ВОК. 

-аоче, инстр. -аоцем (не -ом), ми. пребивао

ци, пребивалаца, пребиваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь.С. 

пребit:ваоц не него пребit:валац (в.) 

пребit:рати, пребирам, 3. n. ми. пребирају, 

прип. сад. пребирајући, 14.5.1.1.(3) и пребирати, 
пребирём, 3. n. ми. пребиру, прип. сад. пребиру

ћи 14.5.1.1.(1). 
пребitрiч, -ача м, ВОК. прёбирачу, иистр. 

-ачем (не -ом), ми. пребирачи, пребирача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

пребирачица, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

пребити, пребијём, импер. пребйј, пребйјмо, 

пребйјте 14.5.1.1.(2). 
пребјегавати ијек. (ек. пребегавати), пре

БU)егiiвам, прип. сад. преБU)егавајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

пребјегнути ијек. (ек. пребегнути) = пребје

liи ијек. (ек. пребеliи), преБU)егнём 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

пребјеliи = пребјегнути (в.) 
преблёд ек. уп. ијек. преблијед 

пребледети ек. уп. ијек. преблиједјети 

преблеђit:вати ек. уп. ијек. пребљеђit:вати 

преблизу, прип. 

преблијед ијек. (ек. преблёд), -а, -о, одр. прё

блиједй (ек. прёблёдй), -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

преблиједјети ијек. (ек. пребледети), -дйм 

2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пребљеђit:вати ијек. (ек. преблеђit:вати), 

пребљеђујём (ек. преблеђујём), прип. сад. пре

бљеђујући (ек. преблеђујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

пребол, -а м, ми. преболи, прёбола и пребол, 

-а м, ми. преболи, пребола 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
преболевати ек. уп. ијек. преболијевати 

преболети ек. уп. ијек. пребољети 

преболијевати ијек. (ек. преболевати), 

преболијевам (ек. преболёвам), прип. сад. пре

болијевајући (ек. преболевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 



преболиик 

преболиик, -а м, вок. -иче, ми. преболни

ци, пребблника, пребблницима 11.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

пребољети ијек. (ек. преболети), преболйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пребражђивати, -бражђујём, прип. сад. пре

бражђујући 14.5.1.1.(2). 
пребраздити, пребраздим 14.5.1.1.(4). 
пребранац, -нца м, иистр. -анцем (не -ом), ми. 

пребранци, пребранаца 6.2.1.; 14.1.1.С. 
пребрати, преберём и преберём 14.5.1.1.(1). 
пребродив и пребродљив, -а, -о, одр. пре

бродиви и пребродљиви, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
пребродивост и пребродљивост, -ости Ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пребродљив = пребродив (в.) 

пребродљивост = пребродивост (в.) 

преброђавати, преброђiiвам, прип. сад. пре-

брођавајући 14.5.1.1.(3) и преброђивати, пре
брођујём, прип. сад. преброђујући 14.5.1.1.(2). 

преброђивати = преброђавати (в.) 

пребројавати, пребројiiвам, прип. сад. пре

бројавајући 14.5.1.1.(3). 
пребројати, пребројйм, прид. трп. прёбројан 

и пребројити, пребројйм, прид. трп. пребројен 

14.5.1.1.(4). 
пребројити = пребројати (в.) 
пребучаи, -ч на, -чно, одр. прёбучнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
превага, -ё ж, дат. -зи, геи. ми. -ага 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

превагати, превiiжём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
превазйђен, -а, -о, одр. превазиђени, -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
превазИлазити, -им, прип. сад. превазила

зёћи 14.5.1.1.(4). 
превазиliи и превазйliи, превазйђём, (Клајн 

2009: "йревазићи значи надмашити, надвисити, 
бити бољи (од некога или нечега); није препо

ручљиво у значењу "отклонити", "разрешити" 

(uревазићи шешкоће, uревазuћu кризу и сл.)") 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
превара и превара, -ё ж, геи. ми. -ара, ек. и 

ијек. 2.1.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 

превидети 

превара н и превара и, -рна, -рно, одр. прё

варнй и преварни, -а, -о, геи. ми. йХ (ек. и ијек., 

уп. пријевараи) 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
превараиткиња и превараиткиња, -ё ж, 

геи. ми. -йња 14.1.2.1.Ь. 

превареиiiк, -ика м, ВОК. прёварёниче, ми. 

превареници, превареника, превареницима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
преваривати, преварујём, прип. сад. прева

рујући 14.5.1.1.(2). 
преварити, превари м 14.5.1.1.(4). 
преварити, превари м, (прекувати) 

14.5.1.1.(4). 
преваспитавати, преваспитавам, прип. сад. 

преваспитавајући 14.5.1.1.(3). 
преваспитати, -ам и преваспитати, пре

васпитам 14.5.1.1.(3). 
превежеи, превежена, превежено не него 

превезеи, превезена, пре везе но (в. превести 

и превести, према превозити) 

превежеи не него превезеи (в. превести и 

превести) 

превејавати ек. уп. ијек. превијавати 

превејаи ек. уп. ијек. превијаи 

превејанац ек. уп. ијек. превијанац 

превејаика ек. уп. ијек. превilјаика 

превејаност ек. уп. ијек. превијаиост 

превејати ек. уп. ијек. превијати 

превера ек. уп. ијек. превјера 

преверавати ек. уп. ијек. превјеравати 

преверан ек. уп. ијек. превјераи 

преверити ек. уп. ијек. превјерити 

превериiiк ек. уп. ијек. превјериiiк 

превериiiчкii ёк. уп. ијек. превјернiiчкii 

превесити ек. уп. ијек. превјесити 

превеслати, -ам 14.5.1.1.(3). 
превести и превести, преведём 14.5.1.1.(1). 
превести и превести, превезём, ПРИД. ТРП. 

превезен, превезена, превезено, (не преве

жен, превежена, превежено), (према превози

ти) 14.5.1.1.(2). 
превести и превести, превезём, ПРИД. 

ТРП. превезен, (не превежен), (према везем) 

14.5.1.1.(2). 
превешати ек. уп. ијек. превјешати 

превидети ек. уп. ијек. превидјети 
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превидјети 

превидјети ијек. (ек. превидети), превидйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
превиђiiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. прёви

ђаји, прёвиђаја 3.3.2.а.; 14.1.1.Ь.С. 

превиђати, превйђам, прип. сад. превиђајући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
превијавати ијек. (ек. превејавати), превија

вам (ек. превејiiвам), прип. сад. превијавајући (ек. 

превејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
превијiн ијек. (ек. превејiн), -а, -о, одр. пре

вијiiнй (ек. превејiiнй), -а, -б, ген. мн. -йх 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

превијанац ијек. (ек. превејанац), -нца м, вок. 

прёвијанче (ек. прёвејанче), инстр. -анцем (ек. 

превејанцем) (не -ом), мн. превијанци (ек. пре

вејанци), превијаНiiца (ек. превејiiнiiца) 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 11.1.1.a.{l); 14.1.1.а.Ь. 

превијiнка ијек. (ек. превејiнка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), (ек. превејанки), ген. мн. -кй 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
превнјiност ијек. (ек. превејiност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

превијати ијек. (ек. превејати), превијём (ек. 

превејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
превијати, превйјам, прип. сад. превијајући 

14.5.1.1.(3). 
превијеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
превитак, -тка, мн. преви ци, превйтака, 

превицима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
преви так, -тка, -тко, одр. прёвиткй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
превити, прёвијём, импер. превйј, превйјмо, 

превйјте 14.5.1.1.(2). 
прёвишё и прёвише, прип. 14.6. 
превјера ијек. (ек. превера), -ё ж, ген. мн. 

прёв(ј)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 4.1.2.1.Ь. 
превјеравати ијек. (ек. преверавати), пре

в(ј)е-равам, прип. сад. прев(ј)еравајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

превјёран ијек. (ек. превёран), -рна, -рно, 

одр. прёв(ј)ёрнй, -а, -б, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

превјерити ијек. (ек. преверити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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превозила Ц 

превјёрнiiк ијек. (ек. превёрнiiк), -а м, вок. 

-Йче,мн. превU)ёрнйци, превU)ёрнйка, пре

в(ј)ёрнйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

превјёрнiiчкii ијек. (ек. превёрнiiчкii), -а, -б, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
превладавати, превладiiвам, прип. сад. пре

владавајући 14.5.1.1.(3) = превлађивати, пре

влађујём, прнn. сад. превлађујући и 14.5.1.1.(2). 
превлађиватн = превладавати (в.) 
превлака, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ака 2.1.4.1.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
прёвлiст, -асти ж, инстр. -асти и -ашћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
превлiстан, -сна, -сно, одр. прёвласнй, -а, 

-б, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
превлачнтн, превлачйм, прип. сад. превла

чёћи 14.5.1.1.(3). 
превлашliивати, превлашћујём, прип. сад. 

превлашћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
превод, -а м, мн. преводи, превбда (ек. И ијек., 

уп. пријевод) 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
преводилац (не преводиоц), -иоца м, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. преводио

ци, преводилаца, преводиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.a.{l); 14.1.1.а.Ь. 

преводилачкii, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

преводиоц не него преводилац (в.) 

преводитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

преводљив, -а, -о, одр. преводљивй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
преводљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преводнii, -а, -б, ген. мн. -йх (ек. И ијек., уп. 

пријеводнii) 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
превожљив, -а, -о, одр. превожљивй, -а, -б, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
превоз, -а м, мн. превози, превбза, (ек. И ијек., 

уп. пријевоз) 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
превозiч, -ача м, вок. прёвозачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. превозачи, превозача 3.1.3; 
14.1.1.а.Ь. 

превозилац (не превозиоц), -иоца м, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. превозио-



превозиоц 

ци, превозилаца, превозиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь.с. 

превозиоц не него превозила ц (В.) 

превозити, превозим, прип. сад. превозећи 

14.5.1.1.(4). 
превознй, -а, -о, ген. мн. -их (ек. И ијек., уп. 

пријевознй) 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
превознйк, -а м, вок. -иче, мн. превозници, 

превозника, превозницима (ек. и ијек., уп. прије

вознiк) 2.1.4.1.; 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
превознiчкi, -а, -о, ген. мн. -их (ек. и ијек., уп. 

пријевознйчкй) 2.1.4.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
превој, -оја м, инстр. -ем (не -ом), мн. пре

воји, прев5ја (ек. и ијек., уп. пријевој) 2.1.4.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

превојни, -а, -5, ген. мн. -их (ек. и ијек., уп. 
пријевојнi) 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 

превор ек. уп. ијек. пријевор 

преворница ек. уп. ијек. пријеворница 

преврат, -а М, мн. прёврати, прёврата 2.1.4.1.; 
14.1.1.с. 

превратнйк, -а М, вок. -иче, мн. превратни

ци, превратника, превратницима ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

превратничкi, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

превратнИштво, -а с, мн. превратништва, 

превратништава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
превраliати, -ам, прип. сад. превраћајући 

14.5.1.1.(3). 
превргнути 

14.5.1.1.(1). 
преврliи, превргнем 

преврео, -ела, -ело, одр. прёврели, -а, -о, ген. 

мн. -их, (сувише врео; друго је преврео) 4.2.а; 

7.2.3.; 14.3. 
преврети ек. уп. ијек. превријети 

превријети ијек. (ек. преврети), прёврем (ек. 

преврим) 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(4). 
превјлаљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

1l.2.1.(1); 14.l.2.l.b. 
превртати, -ћем, прип. сад. преврћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
превprач, -ача М, вок. прёвртачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. превртачи, превртача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

превјлача, -е Ж, ген. мн. превргача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

прегладњелост 

превртачица, -е Ж, вок. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

превprљивац, -ивца М, вок. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), мн. превргљивци, превргљиваца 

6.2.1.; ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
превprљивичин, -а, -о, ген. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
превprљйвка, -е Ж, дат. -ки (не'-ЦИ), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
превprљiвкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
превprљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
превprљивчев, -а, -о, ген. мн.' -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
преврliи = превргнути (В.) 
превруli, -а, -е, одр. прёврући, -а; -е, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
превући и превуliи, превУ-чем' 1l.1.1.a.(2); 

14.5.1.1.(1). 
пре гала ц (не прегаоц), -аоца м, вок. -аоче, 

ннстр. -аоцем (не -ом), мн. прегаоци, прегалаца, 

прегаоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1l.1.1.а.(I);14.1.1.а.Ь. 
прегалачкi, -а, -5, ген. мн. -их '3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прегалаштво, -а с, мн. прегалаштва, прега

лаштава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
прегаоц не него прегалац (Н.) 

прегаочев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

прегача, -е Ж, ген. мн. прёгача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

прегибак, -гипка, -ГИПКО,одр. прёгипки, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
прегибати, прегибам, прип. сад. прегибајући 

14.5.1.1.(3) и прегибљем, прип. сад. прегибљући 
14.5.1.1.(2). 

прегибач, -ача М, инстр. -ачем (не -ом), мн. 

прегибачи, прегибачii 3.1.3.; 14.1.l.Ь.с. 
прегибљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прегладнелост ек. уп. ијек. прегладњелост 

прегладнети ек. уп. ијек. прегладњети 

прегладњелост ијек. (ек. прегладнелост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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прегладњети 

прегладњети ијек. (ек. прегладнети), пре

гшiднйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пре глас, -а М, МН. прегласи, прегласа, ек. И 

ијек. 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преглачати, -ам 14.5.1.1.(3). 
преглашавати, прегшiшавам, прип. сад. пре

глашавајући 14.5.1.1.(3). = преглашивати, пре

гшiшујем, прип. сад. прегшiшујући 14.5.1.1.(2). 
преглашивати = преглашавати (В.) 

прёглёд и преглед, -а М, мн. -еди, -еда 

2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
прегледавати, прегледавам, прип. сад. пре

гледавајући = прегледати, прегледам, прип. сад. 

прегледајући 14.5.1.1.(3). 
прегледавiч, -ача М, вок. прёгледавачу, ин

стр. -ачем = прегледiч, -ача М, вок. прёгледачу, 

инстр. -ачем (не -ом), мн. прегледачи, прегледача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
прёглёдан и прегледан, -дна, -дно, одр. прё

гледни и прегледни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

прегледати = прегледавати (В.) 
прегледач = прегледавач (В.) 
прёглёднбст и преглеДНБСТ, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преглодати, преглођем 14.5.1.1.(2). 
прегнездити се ек. уп. ијек. прегнијезди

ти се 

прегнијездити се ијек. (ек. прегнездити се), 

прегнијездим се (ек. прегнездим се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

преговарiч, -ача М, вок. прёговарачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. преговарачи, преговарача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
прегон, -а М, мн. прегони, прегона, ек. и ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
прегор, -а М, мн. прегори, прегора, ек. и ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.1.c. 
прегоран, -рна, -рно, одр. прегорнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прегоревати ек. уп. ијек. прегоријевати 

прегоретн ек. уп. ијек. прегорјетн 

прегоријеватн ијек. (ек. прегоревати), пре-

горијевам (ек. прегоревам), 3. n. мн. прегорије

вају (ек. прегоревају), прип. сад. прегоријевајући 

(ек. прегоревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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прёдвечё 

прегорјети ијек. (ек. прегорети), прегорим, 

прид. рад. прегорио (не прегорјео), прегорјела, 

прегорјело (ек. прегорео, прегорела, прегоре

ло) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
преградак, -тка М, мн. преграци, прегра

дiiкa, преграцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
прёградски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.0.; 

8.1.3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Прёграђанин, -а М, мн. Прёграђани, Прёгра

ђана, (становник Преграде) 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 
14.1.1.а. 

преграђивати, прегр;iђујем, прип. сад. пре-

грађујући 14.5.1.1.(2). 
прегревати ек. уп. ијек. прегријевати 

прегрејавати ек. уп. ијек. прегријавати 

прегрејати ек. уп. ијек. прегријати 

прегрепсти и прегрепсти, прегребем 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
прегријавати ијек. (ек. прегрејавати), пре

гријавам (ек. прегрејавам), 3. n. мн. прегријавају 

(ек. прегрејавају), прип. сад. прегријавајући (ек. 

прегрејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
прегријати ијек. (ек. прегрејати), прегријем 

(ек. прегрејем) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
прегријевати ијек. (ек. прегревати), прегри

јевам (ек. прегревам), 3. n. мн. прегријевају (ек. 
прегревају), прип. сад. прегријевајући (ек. пре

гревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прегрмети и прегрмети ек. уп. ијек. прегр

мјети и прегрмјети 

прегрмјетн и прегрмјети ијек. (ек. прегр

мети и прегрмети), -йм, прид. рад. прегрмио 

(не прегрмјео), прегрмјела, прегрмјело (ек. 

прегрмео, прегрмела, прегрмело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

прегртати, -ћем, прип. сад. прегрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прёгршт, -шти ж, инстр. -шти И -шћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пред-, (Клајн 2009: "остаје неизмењено ис

пред с и ш, као и у речима йреgшакмuчење, 

йреgшурскu, Йреввр:нсавни. Иначе испред 6е

звучних сугланика прелази у йреш-: йрешко

мора, йрешйослеgњu, йреШКОНiреснu, йрешйро

ШЛU, йрешйроgаја, йреШховни итд."). 

прёдвечё, прип. 



пред зору 

пред зору, (предл. + им.) 
пред мрак, (предл. + им.) 
пред п6дне, (предл. + им.) 
пред, предл. 

пред KyIiOM, (предл. + им.) 
преда ме, (предл. + зам.) 
преда мном, (предл. + зам.) 
преда њ, (предл. + зам.) 
преда њу, (предл. + зам.) 
преда се, (предл. + зам.) 
преда те, (предл. + зам.) 
предавач, -ача м, вок. прёдавачу, инсТр. -ачем, 

мн. предавачи, предавача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
предавачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3; 4.2.а.; 

14.3. 
предајнйк, -а м, мн. предај ници, предајника, 

предајницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
предак,прёткам,мн.прёци,прёдака,прёци

ма 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.а.С. 
преданост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преданути не него предах нути (в.) 

предати, -ам, прил. сад. прёдајући 14.5.1.1.(3). 
предати, предам 14.5.1.1.(3). 
предах, -а м, мн. прёдаси, прёдiixа, прёдаси

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
предахнути (не преданути), предахнём 4.1.; 

14.5.1.1.(1). 
предачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
предвечерје, -а с, ген. мн. прёдвечёрја 14.1.3. 
предвечерњй, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
предвидети ек. уп. ијек. предвидјети 

предвидјети ијек. (ек. предвидети), предви-

дим 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
предводилац (не предводиоц), -иоца м, 

ВОК. -иоче, инсТр. -иоцем (не -ом), МН. предводи

оци, предводилаца, преводиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

предводиоц не него предводилац (в.) 

предводнйк, -а м, ВОК. -иче, МН. предводни

ци, предводника, предводници ма l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
предводнйчкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
предвојнйчкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 

предио 

предвостручliвати, предвостручавам, 3. Л. 
МН. предвостручавају, ПРИЛ. сад. предвоструча

вајући 14.5.1.1.(3) = предвостручивати, пре

двостручујём, ПРИЛ. сад. предвостручујући 

14.5.1.1.(2). 
предвостручивати = предвостручliвати 

(в.) 

предвОстручити, -им 14.5.1.1.(4). 
предговорнйк, -а м, ВОК. -и че, МН. прёдго

ворници, прёдговорника, прёдговорницима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
предговорница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

предградскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
предграђе и прiщграђе, -а с, ген. МН. -ађа 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
преддржавнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
предевати ек. уп. ијек. предијевати 

пределити ек. уп. ијек. предијелити 

предељавати ек. уп. ијек. предјељавати 

предељати ек. уп. ијек. предјељати 

предељивати ек. уп. ијек. предјељивати 

предео ек. уп. ијек. предио 

предести ек. уп. ијек. предјести 

предзйђе и предзиђе, -а с, ген. мн. -йђа 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
предзнак, -а м, МН. прёдзнаци, прёдзнака, 

прёдзнацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
предијевати ијек. (ек. предевати), предије

вам (ек. предёвам), 3. Л. МН. предијевају (ек. пре
щ:вају), ПРИЛ. сад. предијевајући (ек. предевају

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
предијелити ијек. (ек. пределити), предије

лим (ек. предёлим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
предикатнii и предикатнii = предикатскii 

и предикатскii (в.) 

предикатскй и предикатскй = предикатнй 
и предикатнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

предилац (не предиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инсТр. -иоцем (не -ом), МН. предиоци, предилаца, 

предиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
предiiља и предиља, -ё ж, ген. МН. прёдиља 

14.1.2.1.а. 

предио ијек. (ек. предео), предU)ела м, МН. 

предU)ели, предU)ёла 2.1.5.; 2.1.2.; 2.2.2.; 7.1.1.; 
14.1.1.С. 

877 



предионица 

предионица и предионица, -ё ж, ген. мн. 

-ица 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
преАВОНИЧКЙ и предионичкй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пре;"иоц не него предилац (в.) 

прiд.иСПИТНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
предисторйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
предистрага, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -ага 

1I.2ЩI); 14.1.2.1.Ь. 

предјело, -а с, ген. мн. прёдјёла 14.1.3. 
предјељавати ијек. (ек. предељавати), пред

Шељавам, прип. сад. предU)ељавајући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

предјељати ијек. (ек. предељати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

предјељiiвати ијек. (ек. предељiiвати), 

предU)ељујём, прип. сад. предU)ељујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

предјенути ијек. (ек. преденути), -ём (уп. 

и предјести ијек. (ек. предести» 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1 ). 

предјести ијек. (ек. предести), предједнём, 

предједём и предијём (ек. предеднём и преде

дём) 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
предк- не него претк-, (Клајн 2009: "йреш

КОНјресни, йрешкомора, йрешкумановскu 

итд."). 

предлаГiЧ, -ача м, вок. прёдлагачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. предлагачи, предлагача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
предлагачица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
предлог ек. уп. ијек. приједлог 

предложак, -ш ка м, мн. предлошци, пред

ложака, предлошцима 2.1.4.1.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

предложљив, -а, -о, одр. предложљивй, -В, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
предложий, -а, -о, ген. мн. -йх, (ек. И ијек.; уп. 

приједложнй) 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
предменструiлнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
предмет и предмет, -а м, мн. -мети, -мёта 

2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
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предочавати 

предметак, -тка м, мн. предмеци, предме

така, предмецима 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

предметати, предмећём, прип. сад. предме

ћући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
предност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преДЊiК, -а м, вок. -аче, мн. прёдњаци, 

прёдњака, прёдњацима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

предњачити, предњачйм, прип. сад. пред

њачёћи 14.5.1.1.(4). 
предњiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
предњо-, (Клајн 2009: "йреgњоазuјскu, 

ЙреgњонеЙчанu"). 

предњонепчаНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
предовољан, -љна, -љно, одр. прёдовољни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
предодређеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
предодређење, -а с, ген. мн. предодређења 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
предодређiiвати, предодређујём, прип. сад. 

предодређујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
предомишљiј = предУМИШЉiј (в.) 

предомiiшљати се, предомйшљам се, 3. П. 
мн. предомишљају се, прип. сад. предомишља

јући се 14.5.1.1.(3). 
предilcетити ек. уп. ијек. предilcјетити 

предосеliiј ек. уп. ијек. предосјеliiј 

предilcеliати ек. уп. ијек. предilcјеliати 

преДОсјетити ијек. (ек. преДОсетити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
предосјеliiј ијек. (ек. предосеliiј), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), МН. аји, -аја 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.С. 
предilcјеliати ијек. (ек. предilcеliати), -ам, прип. 

сад. предос(ј)ећајући 2.1.2.: 2.2.2.: 14.5.1.1.(3). 
предостр6жност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
предочење, -а с, ген. МН. предочења 3.1.2.; 

14.1.3. 
предочавати, предочавам, 3. П. МН. пре

дочавају, прип. сад. предочавајући 3.2.1.; 
14.5.1.1.(3) = предочiiвати, предочујём, прип. 

сад. предочујући 3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 



предочitвати 

предочitвати = предочавати (В.) 
предочити, предочйм 14.5.1.1.(4). 
Пр~драг, -а м, ВОК. Прёдрiiже 1.2.1.1.a.; 

1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

предрiiдник, -а м, вок. -иче, МН. предрадни

цй, предраднйка, предраднйцйма 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

предрадница, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

предрiiдничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

предрiiднйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пр~драчун, -а М, мн. прёдрачуни, прёдра

чуна 14.1.1.с. 

пр~рачунскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пр~древолуционiiран, -рна, -рно, одр. прёд

револуционарнй, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

предремати ек. уп. ијек. предријемати 

предријемати ијек. (ек. предремати), пре

дријемам (ек. предрёмам) 14.5.1.1.(3) и пре
дријемљем (ек. предрёмљём) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

предс- не претс-

председавати ек. уп. ијек. предсједавати 

председати ек. уп. ијек. предсједати 

председник и председник ек. уп. ијек. пред-

сједник и предсједнйк 

председнйков и председнйков ек. уп. ијек. 

предсједников и предсједнйков 

председниковица и председниковица = 
председница и председница (В.) 

председница и председница ек. уп. ијек. 

предсједница и предсједница 

председничин и председничин ек. уп. ијек. 

предсједничин и предсједничин 

председничкй и председничкй ек. уп. ијек. 

предсједнйчкй и предсједнйчкй 

председнйштво и председнйштво ек. уп. 

ијек. предсједништво и предсједништво 

предсједавати ијек. (ек. председавати), 

предсU)едавам, 3. л. мн. предсU)едавају, прил. 
сад. предсU)едавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

пр~дспис 

предсједати ијек. (ек. председати), пред

сШёдам, 3. л. мн. предсU)едају, прил. сад. пред
с(ј)едајући 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

предсједник и предсједник ијек. (ек. пред

седник и председнйк), -а М, вок. -йче, мн. -йци, 

-ика 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

предсједнйков и предсједнйков ијек. (ек. 

председников и председников), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предсједниковица и предсједниковица = 

предсједница и предсједница (В.) 

предсједница и предсједница ијек. (ек. пред

седница и председница) = предсједниковица 
и предсједниковица ијек. (ек. председникови

ца и председниковица), -ё ж, вок. -е, ген. мн. 

-йца 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
предсједничин и предсједничин ијек. (ек. 

председничин и председничин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предсједнйчки и предсједничкй ијек. (ек. 

председнички и председнйчки), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предсједнйштво и предсједнйштво ијек. 

(ек. председнйштво и председнйштво), -а с, 

МН. -штва, -штава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 
10.3.; 14.1.3. 

предсказаље, -а с, ген. МН. предсказања 

14.1.3. 
предсказати (не претказати), предскiiжём 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
предсказitвати (се) (не претказitвати (се»), 

-азујём (се), прил. сад. предсказујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

предсказивiiч, -ача М, вок. прёдсказивачу, 

инстр. -ачем (не -ом), МН. предсказивачи, пред

сказивача 3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
предсказивачица, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
предсмртан, -тна, -тно, одр. предсмртнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предсобље и предсобље, -а с, ген. МН. -06ља 

8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
предсобни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а., 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
пр~дспис, -а м, МН. прёдсписи, прёдспйса 

8.1.3.2.1.; 14.1.1.с. 
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представа 

представа, -е ж, геи. ми. прёдстава 8.1.3.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

представити, -им 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
представљати, -ам, прип. сад. представља

јући 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
представљач, -ача м, ВОК. прёдстављачу, ии

стр. -ачем (не -ом), ми. представљачи, предста

вљача 3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
представљачица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -и ца 

3.1.3.; 8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
представник, -а м, ВОК. -иче, ми. представ

ници, представника, представницима 8.1.3.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

представница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
представнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
представништво, -а с, мн. представништ

ва, представништава 6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 
14.1.3. 

предстајати = предстојати (В.) 
предстајати, -јем, (тј. остајати) 14.5.1.1.(2). 
предстање, -а с, ген. мн. предстања 8.1.3.2.1.; 

14.1.3. 
предстојати, -јим, прип. сад. предстојећи 

8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
предстојник, -а м, ВОК. -и че, мн. предстој

ници, преДСТбјника, предстојницима 8.1.3.2.1.; 
1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

предстојница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
предстојничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предстојнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
предстојништво, -а с, ми. предстојнйштва, 

предстојништава 6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 10.3.; 
14.1.3. 

предстрiiжа, -ё ж, ген. мн. прёдстражii 

8.1.3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
предстражни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
предступањ, -пња м, инстр. -пњем (не 

-ом), мн. прёдступњи, прёдступања 8.1.3.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

предтакмичёње, -а с, ген. мн. предтакмиче

ња 8.1.3.2.2.; 14.1.3. 
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предумишљај 

предтекст не него претекст (В.) 

предтурнир, -а м, мн. прёдтурнйри, прёд

турнира 8.1.3.2.2.; 12.1.; 14.1.1. 
предтурски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.2.; 14.3. 
предубёђеност ек. уп. ијек. предубијеђе

ност 

предубеђење ек. уп. ијек. предубјеђење 

предубијеђеност ијек. (ек. предубёђеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

предубјеђење ијек. (ек. предубеђење), -а с, 

ген. мн. предуБU)еђења 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 
14.1.3. 

предувереност ек. уп. ијек. предувјереност 

предувјереност ијек. (ек. предувереност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

предуг, -а, -о, одр. прёдуги, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. = предугачак, -чка, -чко, одр. прё

дугачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

предугачак = предуг (В.) 
предузетник и предузетник, -а м, ВОК. -йче, 

мн. -ици, -ика, -ицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

предузётнички и предузётнички, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
предузетност и предузётност = предузи

мљивост (В.) 

предузеliе = подузеliе, -а с, ген. мн. -ећа 
3.2.2.а.; 14.1.3. 

предузимати, -мам, прип. сад. предузимају

ћи 14.5.1.1.(3) и р. предузимљем, прип. сад. пред
узимљући 14.5.1.1.(2). 

предузимiiч, -ача м, ВОК. прёдузимачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. предузимачи, предузимача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
предузимачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
предузимачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
предузимљивост = предузетност и преду

зётност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
предумишљај = предомишљај, -а м, иистр. 

-ем, мн. -ји, -аја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 



предупредити 

предупредити ек. уп. ијек. предуприједи-

ти 

предупређење, -а с, ген. мн. предупређења 

2.1.4.1.; 3.3.2.а.; 14.1.3. 
предупређивати, предупређујем, прил. сад. 

предупређујући 2.1.4.1.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
предуприједити ијек. (ек. предупредити), 

преД)IПриједим (ек. предупредим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

предусрести, предусретнем 14.5.1.1.(1). 
предусретати, -ећем, прил. сад. предусрећу

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
предусретљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
предухитрити, -им 14.5.1.1.(4). 
предх- не него претх-, (Клајн 2009: "йреш

xogaH, Йреiiixрuшћанскu"). 
пред час не него претчас (В.) 

предшколскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
пређашњй, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 

14.3. 
прежалостан, -сна, -сно, одр. прёжалосни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
прежвакавати, прежвакiiвам, 3. л. мн. пре

жваКllвају, прил. сад. прежваКllвајући 14.5.1.1.(3). 
прежвакати, прежваћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 

и прежвачем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) = р. прежва

тати, прежватавам, прил. сад. прежватавајући 

14.5.1.1.(3). 
прежв8тати = прежвакати (В.) 

преживати, преживам, 3. л. мн. преживају, 
прил. сад. преживајући 14.5.1.1.(3). 

преживiч, -ача м, вок. прёживачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. преживачи, преживача 

14.1.1.а. 

прежitвiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

преживелост ек. уп. ијек. преживјелост 

преживети ек. уп. ијек. преживјети 

преживјелост ијек. (ек. преживелост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

преживјети ијек. (ек. преживети), прежи

вим, прид. рад. преживио (не преживјео), пре

живјела, преживјело (ек. преживео, преживела, 

преживело) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

президијiлан 

преживљавати, преживљавам, 3. л. мн. 

преживљавају, прил. сад. преживљавајући 

14.5.1.1.(3) = преживљивати, преживљујем, 

прил. сад. преживљујући 14.5.1.1.(2). 
преживљивати = преживљавати (В.) 
презапослен и р. презапошљен, -а, -о, одр. 

презапослени и р. презапошљени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
презапосленост и р. презапошљеност, 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

презапошљен р. = презапослен (В.) 
презапошљеност р. = презапосленост (В.) 
презасиliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
презасиliивати, -сићујем, прил. сад. преза

сићујући 14.5.1.1.(2). 
презати, прежем, прил. сад. прежући, (нпр. 

коња) l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
презати, -ам, прил. сад. прёзајући, (бојати се 

и сл.) 14.5.1.1.(3). 
презаузетост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
презбitтеријум, -а м, иистр. презбйтерију

мом, мн. презбитеријуми, презбитеријума (и 

пребitтерйј, -а м, инстр. пребйтеријем, мн. пре

битерији, пребйтерИја)14.1.1. 

презевати ек. уп. ијек. презијевати 

презент и презент, -а м 6.3.; 14.1.1. 
презентовати, -ту јем, прил. сад. презенту-

јући 14.5.1.1.(2) (и презентирати, -зентирам, 
3. л. мн. презентира ју, прил. сад. презентира ју
ћи 14.5.1.1.(3)). 

презентскй и презентскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.: 14.3. 
презепсти и презепсти, презебем 8.1.2.2.; 

14.5.1.1.(1). 
презивати (се), презивам (се), 3. л. мн. пре

зивају (се), прил. сад. презивајући (се) 14.5.1.1.(3) 
и р. презивљем (се), прил. сад. презивљући (се) 

14.5.1.1.(2). 
президати, президам 14.5.1.1.(3) и р. прези

ђем 3.3.2.; 14.5.1.1.(2). 
президitјiЛ, -ала м, мн. президијали, прези

дијала 5.1.5.; 14.1.1.с. 
президијiлан, -лна, -лно, одр. прёзидијал

ни, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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преЗЙдијум, -а М, инстр. презйдијумом, МН. 

президијуми, президијума (и преЗЙдйј, -иј а М, 

инстр. президијем, мн. президији, президија) 

5.1.5.; 14.1.1. 
преЗЙдијумскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
презиђивати, -зиђујем, прип. сад. презиђу

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
презијевати ијек. (ек. презевати), презије

вам (ек. презевам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
презимењiк, -а М, вок. -аче, МН. презимења

ци, презимењака, презимењацима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
презйр и презир, -а М, инстр. -ом, мн. -ри, 

-ира 2.1.4.1.; 14.1.1.Ь.с. 
презйран и презира н, -рна, -рно, одр. прё

зирни и презирни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

презирачица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

презйрност и презирност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
презревати ек. уп. ијек. презријевати 

презрелост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
презрео, -ела, -ело, одр. презрели, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
презрети, прёзрем 14.5.1.1.(1). 
презрети, прёзрйм 14.5.1.1.(4). 
презривост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
презријевати ијек. (ек. презревати), презри

јевам (ек. презревам), 3. п. мн. презријевају (ек. 
презревају), прип. сад. презријевајући (ек. пре

зревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
преимуliствен, -а, -о, одр. преимућственй, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
преимуliство, -а с, мн. преимућства, преи

мућстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
преинака, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

преиначавати, -юiчавам, 3. п. мн. преина
чавају, прип. сад. преиначавајући 14.5.1.1.(3) = 

преиначивати, -юiчујем, прип. сад. преиначу

јући 14.5.1.1.(2). 
преиначење, -а с, ген. мн. преиначења 

14.1.3. 
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преко мерё 

преиначивати = преиначавати (В.) 
преиначити, -иначим 14.5.1.1.(4). 
преиспитати, -испитам 14.5.1.1.(3). 
преиспитивати, -питу јем, прип. сад. преи-

спйтујући 14.5.1.1.(2). 
преиспољни и преиспољни, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
преисторија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
преисторйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прејасност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прејефтии и р. прејевтин, -а, -о, одр. прёјеф

тини и р. прёјевтини, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
прек ек. уп. ијек. прије к 

прекiљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прекаљitвати, -к3љујем, прип. сад. прек3љу

јући 14.5.1.1.(2). 
прекйд и прекид, -а М, мн. -ди, -ида (ек. и 

ијек.; уп. пријекид) 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преКЙдан и прекидан, -дна, -дно, одр. прё

кйднй и прекиднй, -а, -о, ген. мн. -их (ек. и ијек.; 

уп. пријскидан) 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прекНдiЧ, -ача М, вок. прёкидачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. прекидачи, прекидача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

пре кип ет и ек. уп. ијек. прекипјети 

прекiшјети ијек. (ек. прекitпети), прекипим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прекјучё, прип. 14.6. 
прекјучерашњй и прекјучерањй, -а, -е, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
преклiне и преклiни, прип. 14.6. 
прсклати, прекољем 14.5.1.1.(2). 
преклоп, -а М, МИ. преклопи, прёклбпii и 

преклоп, -а М, мн. преклопи, преклопа, ек. и 

ијек. 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преко вољё, предп. и3р. (предп. + ИМ.) 
преко дАна предп. и3р. (предп. + ИМ.; за време 

читавог дана) 

прекодiн(а), (сваки други дан) 

преко ек. уп. ијек. пријеко 

преко мерё ек. уп. ијек. преко мјерё 



преко мјере 

преко мјере ијек. (ек. преко мере), прил. и3р. 

2.1.2.; 2.2.2. 
преко, предл. 2.1.4.1. 
прекобројност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преков, -а М, МН. прекови, прёкова и пре

ков, -а М, мн. прекови, прекова, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 
14.1.1.с. 

прековати, преку јем 14.5.1.1.(2). 
прековремен, -а, -о, одр. прековременй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Прекодравац, -авца М, инстр. -авцем (не -ом), 

мн. Прекодравци, Прекодраваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

Прекодрiiвка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Прекiщрiiвље, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
прекодрiiвскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Прекодринац, -йнца М, инстр. -йнцем (не 

-ом), МН. Прекодрйнци, Прекодринаца 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

Прекодрйнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
прекодрйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Прекодрйње и Прекодрнње, -а с 1.2.1.1.h.; 
14.1.3. 

прекојуче, прил. 14.6. 
прекомеран ек. уп. ијек. прекомјеран 

прекомерност ек. уп. ијек. прекомјерност 

прекомјеран ијек. (ек. прекомеран), -рна, 

-рно, одр. прёкомU)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

прекомјерност ијек. (ек. прекомерност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

прекоморац, -морца М, вок. -орче, инстр. 

-орцем (не -ом), мн. прекоморци, прекоморiiца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1).; 14.1.1.а.Ь. 
прекоморје, -а М, ген. МН. прекоморја 14.1.3. 
прекоморка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
Прекомурац, -мурца М, инстр. -урцем (не 

-ом), мн. Прекомурци, Прекомурiiца 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

Прекомурје, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 

прекраliивати 

Прекомурка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
прекомурскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

преконачити, -йм 14.5.1.1.(4). 
преконоli и преко ноliи, прил. 

прекоокеiiнскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
прекопавати, -копiiвам, 3. л. МН. прекопава

ју, прил. сад. прекопавајући 14.5.1.1.(3). 
преко пута, (предл. + ИМ.; Прешао је преко 

пута). 

преко пута, прил. (супротна страна; нпр. 

Стајао је прекопута). 

прекоравати, -коравам, 3. л. мн. прекоравају, 
прил. сад. прекоравајући 14.5.1.1.(3). 

прекорачавати, -рачавам, 3. л. мн. пре

корачавају, прил. сад. прекорачавајући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3) = прекорачивати, -рачујем, прил. 

сад. прекорачујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
прекорачивати = прекорачавати (В.) 
прекорачити, -корачйм 14.5.1.1.(4). 
прекоревати ек. уп. ијек. прекоријевати 

прекоријевати ијек. (ек. прекоревати), пре-

коријевам (ек. прекоревам), 3. л. МН. прекорије
вају (ек. прекоревају), прил. сад. прекоријевајући 

(ек. прекоревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прекорљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ПрекЬсавац, -савца М, инстр. -авцем (не -ом), 

мн. ПрекОсавци, Прекосаваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

ПрекОсiiвка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ПрекОсiiвље, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
прекОсiiВСКЙ, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

прекосвета ек. уп. ијек. прекосвијета 

прекосвијета ијек. (ек. прекосвета), прил. 

прекосутра и прекосутра, прил. 14.6. 
прекосутрашњй и прекОсутрашњй, -а, -е, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
прекрађа, -е Ж, ген. МН. прёкрiiђа 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

прекраћивати, -краћујем, прил. сад. прекра

ћујући 14.5.1.1.(2). 
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прекрет 

прекрет, -а м, пок. прекрету и прёкрёту, МИ. 

прёкрёти, прёкрёта 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
прекретати, прекрећём, прип. сад. прекре

ћући и прекретати, прекрёћём, прип. сад. пре

крећући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прекретнички, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прекривати (се), прекрйвам (се), 3. п. ми. 

прекривају (се), прип. сад. прекривајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
прекривач, -ача м, иисТр. -ачем (не -ом), ми. 

прекривачи, прекривача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
преКРОЧ8вати,-крочавам,3. п.ми.прекро

чавају, прип. сад. прекрочавајући 14.5.1.1.(3) = 

прекрочивати, -крочујём, прип. сад. прекро

чујући 14.5.1.1.(2). 
прекрочивати = прекроч8вати (в.) 
прекрочити, прекрочйм 14.5.1.1.(4). 
прекрупан и прекрупан, -п на, -пно, одр. 

прёкрупнй И прекрупнй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
прекршај, -а м, иисТр. -ем, ми. прёкршаји, 

прёкршаја 14.1.1.Ь.С. 

прекршилац (не прекршиоц), -иоца м, ВОК. 

-оче, иисТр. -иоцем (не -ом), ми. прекршиоци, 

прекРшилаца, прекРшиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

прекршиоц не него прекршилац (в.) 

преКРШТ8вати, -кРштавам, 3. П. ми. прекр
штавају, прип. сад. прекрштавајући 14.5.1.1.(3). 
= прекршliивати, -кРшћујём, прип. сад. прекР

шћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
прекрштеник, -ика м, ВОК. прёкрштенйче, 

ми. прекрштеници, прекрштеника, прекрште

ницима = прекрштењiк, -ака м, ВОК. прёкрште

њаче, ми. прекрштењаци, прекрштењака, пре

крштењацима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
прекрштенички, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прекрштењак = прекрштеник (в.) 
прекршliивати = прекршт8вати (в.) 

прексиноli, прип. 14.6. 
прёксиноliњй, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
прексутра, прип. 14.6. 
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преливати 

прекув8вати (р. прекух8вати), -кувавам, 

3. П. ми. прекувавају, прип. сад. прекувавајући, 
14.5.1.1.(3). 

прекувати (р. прекухати), -ам 14.5.1.1.(3). 
прекупац, -пца м, ВОК. -уп че, иисТр. -уп

цем (не -ом), ми. прекупци, прекупаца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

прекух8вати р. = преКУХ8вати (в.) 
прекухати р. = преку вати (в.) 

прелаз, -а м, ми. прелази, прелаза, ек. И ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
прелазак, -ска м, ми. преласци, прелазака, 

преласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прелазан и прелазан, -зна, -зно, одр. пре

лазнй и прелазнй, -а, -о, геи. ми. -йх, ек. И ијек. 

2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прелазник и прелазник, -а м, ВОК. -йче, ми. 

-йци, -йка, -йцима, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 11.1.1.а.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

прелазница и прелазни ца, -ё ж, ВОК. -е, геи. 

ми. -йца, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
прелазност и прелазност, -ости Ж, иисТр. 

-ости И -ошћу, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

преламач, -ача м, ВОК. прёламачу, иисТр. 

-ачем (не -ом), ми. преламачи, преламача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

прелац, прелца м, ВОК. прелче, иисТр. прелцем 

(не -ом), ми. прелци, прелаца 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 
14.1.1.а.Ь. 

прелевати ек. уп. ијек. прелијевати 

прёлеп ек. уп. ијек. прёлијеп 

прелепити ек. уп. ијек. прелијепити 

прелепљивати ек. уп. ијек. прељепљивати 

прёлет и прелет, -а м, ми. -ти, -ёта 2.1.4.1.; 
14.1.1.С. 

прелет8вати, -летавам, 3. П. ми. прелетавају, 
прип. сад. прелетавајући 14.5.1.1.(3). 

прелетати ек. уп. ијек. прелијетати 

прелетети ек. уп. ијек. прелетјети 

прелетити ек. уп. ијек. прељетити 

прелетјети ијек. (ек. прелетети), прелетйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прелив, -а м, ми. преливи, прёлйва и пре

лив, ми. преливи, прелйва 2.1.4.1.; 2.2.5. 
преливати, прелйвам, прип. сад. преливају

ћи 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(3). 



преливиii 

преливиii и преливиii, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
прелијевати ијек. (ек. прелевати), прелије

вам (ек. прелёвам), 3. л. ми. прелијевају (ек. пре
лева ју), прил. сад. прелијевајући (ек. прелевају

ћи), (боље прелitвати) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прёлијеп ијек. (ек. прёлеп), -а, -о, одр. прё

лијепй (ек. прёлёпй), -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

прелијепити ијек. (ек. прелепити), прелије

пйм (ек. прелёпйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прелијетати ијек. (ек. прелетати), прелије

ћём (ек. прелёћём), прил. сад. прелијећући (ек. 

прелећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прелити, прёлијём, (према лити) 

14.5.1.1.(2). 
прелом, -а м, ми. преломи, прелома (ек. и 

ијек.; уп. пријелом) 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
преломаи, -м на, -мно, одр. преломнй, -а, -о, 

геи. МИ. преломнйх (ек. И ијек.; уп. пријеломаи) 

2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
преломљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прелудијум, -а м, иистр. прелудијумом, МИ. 

прелудијуми, прелудијума (и прелудiiј, -ија 

м, иистр. прелудијем, МИ. прелудиј и, прелудй

ја) 5.1.5.; 14.1.1. 
прељепљйвати ијек. (ек. прелепљйвати), 

прељепљујём (ек. прелепљујём), прил. сад. пре

љепљујући (ек. прелепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

прељетити ијек. (ек. прелетити), -им, (про

вести лето) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прёл.уба, -ё ж, геи. ми. прёљуба 14.1.2.1.Ь. 

прёл.убак, -пка, -пко, одр. прёљупкй, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
прёл.убиii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
прељубиiiк, -а м, вок. -йче, ми. прељубнй

ци, прељубнйка, прељубнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
прељубница, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

прељубиiiчкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

прељубнiiштво, -а с, МИ. прељубнйштва, 

прељубнйштава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 

премјер 

премаз, -а м, ми. премази, премiiза 2.1.4.1.; 
14.1.1.С. 

премакнути се = премаliи се и премаliи 
се, премакнём се 14.5.1.1.(1). 

премiстан, -сна, -сно, одр. прёмаснй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
премаliи се и премаliи се = премакнути 

се (в.) 

премашивати, -машујем, прил. сад. према

шћујући 14.5.1.1.(2). 
премашliивати, -машћујём, прил. сад. пре-

машћујући 14.5.1.1.(2). 
премер ек. уп. ијек. премјер 

премеравати ек. уп. ијек. премјеравати 

премерати ек. уп. ијек. премјерати 

премерити ек. уп. ијек. премјерити 

премесити ек. уп. ијек. премијесити 

премести в ек. уп. ијек. премјестив 

преместивост ек. уп. ијек. премјестивост 

преместити ек. уп. ијек. премјестити 

премет, -а М, ми. прёмёти, прёмета 2.1.4.1.; 
14.1.1.С. 

преметати, премећём, ПРИЛ. сад. премећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
преметiч, -ача М, ВОК. прёметачу, иистр. 

-ачем (не -ом), ми. преметачи, преметача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

преметача, -ё ж, геи. МИ. преметача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

преметачина, -ё ж, геи. МИ. преметачйна 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
преметачица, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

преметнути и преметнути, преметнём 

14.5.1.1.(1). 
премештiј ек. уп. ијек. премјештiј 

премештати и премештати ек. уп. ијек. пре

мјештати и премјештати 

премештење ек. уп. ијек. премјештење 

премitјерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
премијесити ијек. (ек. премесити), премије

сйм (ек. премёсйм) 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прёмiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
премјер ијек. (ек. премер), -а М, ВОК. -у, иистр. 

-ом, МИ. -ри, -ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
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премјеравати 

премјеравати ијек. (ек. премеравати), -мШе

равам, 3. л. МН. премU)еравају, прил. сад. пре
мU)еравајући 2.1.2.; 2.1.2.; 14.5.1.1.(3). 

премјерати ијек. (ек. премерати), премU)ё

рам, 3. л. МН. премU)ерају, прил. сад. премU)ера
јући 2.1.3.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

премјерити ијек. (ек. премерити), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

премјестив ијек. (ек. премести в), -а, -о, одр. 

премјестиви (ек. премести ви), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
премјестивост ијек. (ек. преместивост), 

-ости ж, ннетр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

премјестити ијек. (ек. преместити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
премјештiј ијек. (ек. премештiј), -а М, инетр. 

-ем (не -ом), МН. прёмU)ештаји, прёмU)ештаја 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
премјештати ијек. (ек. премештати), пре

мU)ёштам, 3. л. МН. премU)ештају, прил. сад. 

премU)ештајући и премјештати ијек. (ек. 

премештати), премU)ештам прил. сад. пре

мU)ештајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
премјештење ијек. (ек. премештење), -а с, 

ген. МН. премU)ештења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
премлети ек. уп. ијек. премљети 

премљети ијек. (ек. премлети), премељём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
премореност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
премОСтив и премОстљив, -а, -о, одр. премо

стиви и премОстљиви, -а, -о 4.2.а.; 14.3. 
премОстивост и премостљивост, -ости ж, 

инетр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
премОстити, премости м 14.5.1.1.(4). 
премОстљив = премОСтив (В.) 
преМОСТЉИВiiСТ = премостивiiСт (В.) 

премоli, -оћи Ж, инетр. -оћи и -оћу 14.1.2.2. 
премоliан, -ћна, -ћно, одр. прёмоћни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
премоliи и премоliи, премогнём 

14.5.1.1.(1). 
премошliивати, -мошћујём, прил. сад. пре

мошћујући 14.5.1.1.(2). 
премрёти ек. уп. ијек. премријети 
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пренести 

премријети ијек. (ек. премрёти), прёмрём 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
премудрост и премудрост, -ости ж, инетр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
премучати, -им, (прећутати) 14.5.1.1.(4). 
премучити, -им, (претрпети) 14.5.1.1.(4). 
пренiглост и пренаглост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренiiгљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренагљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренапётост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренапрегнути (се) пренапреliи 

(се) и пренапрёliи (се), пренапрёгнём (се) 

14.5.1.1.(1). 
пренапрёгнутост, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренапрезати (се), -апрёжём (се), прил. сад. 

пренапрежући (се) ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
пренапреliи (се) и пренапрёliи (се) = пре

напрегнути (се) (В.) 

пренасељеност, -ости ж, ннетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренасиliивати, -сићујём, прил. сад. прена

сићујући 14.5.1.1.(2). 
пренатёгнутост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренатовареност, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренатрпiност, -ости ж, инетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преначинити, -начиним 14.5.1.1.(4). 
преначињати, -начињам, прил. сад. прена

чињајући 14.5.1.1.(3). 
преначитiност, -ости ж, инстр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преН8чitт8ТИ се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
пренебрегнути = пренебреliи, пренебрег

нём 14.5.1.1.(1). 
пренемагати, -емiiжём, прил. сад. пренема

жући ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
пренемоliи и пренемоliи, пренемогнём 

14.5.1.1.(1). 
пренести не него пренёти ек. уп. ијек. пре

нијети (В.) 



пренешен 

пренешен не него пренесен (В. преније

ти) 

пренизак, -ска, -ско, одр. прёнискй, -а, -6, 
ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1; 14.3. 

пренијети (не пренести) ијек. (ек. прене

ти), пренесем, прид. трп. прёнијет (ек. прёнет) 

и пренесен (не пренешен), -ена, -ено 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

пренос, -а м, ми. преноси, прен6са 2.1.4.1.; 
14.1.1.с. 

преноса н, -сна, -сно, одр. преноснй, -а, -6, 
ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

пренilciЧ, -ача м, вок. прёносачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. преносачи, преносача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

пренilcив и преношљив, -а, -о, одр. прено

сивй и преношљивй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

пренОсивост и преношљивост, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренilcилац (не пренilcиоц), -иоца м, вок. 

-иоче, ннстр. -иоцем (не -ом), мн. пренОсио

ци, пренОсилаца, пренОСиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

пренОсиоц не него пренilcилац (В.) 

преноснйк, -а м, вок. -йче, мн. преноснйци, 

преноснйка, преноснйцима 2.1.4.1.; l1.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

преносница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 2.1.4.1; 
14.1.2.1.а.Ь. 

преноliitвати, -ноћујем, прип. сад. преноћу-

јући 14.5.1.1.(2). 
преноliити, преноћйм 14.5.1.1.(4). 
преноliйшнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
преноliйште, -а с, ген. мн. преноћйшта 

14.1.3. 
преношљив = пренilcив (В.) 
преношљивост = пренilcивост (В.) 

преношче, -ета с, з6. преношчiiд, -ади 

14.1.3.с. 

пренулост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренумерант, -а м, мн. пренумеранти, пре

нумераната 6.3.; 14.1.1.с. 
пренутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пренуliе, -а с 14.1.3. 

преодiн 

Прењ, -а м, пок. Прењу; Прењ-планина 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
преобirлатост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преобitлност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преобйље и преобиље, -а с, ген. мн. -йља 

14.1.3. 
преобичан, -ч на, -чно, одр. преобичнй, -а, 

-6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
преобш\чило, -а с, ген. мн. преобшiчйла 

преоБШ1ЧИТИ, -облачйм, прип. сад. преобла

чећи 14.5.1.1.(4). 
преобличавати,-бличiiвам, 3. п.мн. пре

обличавају, прип. сад. преобличавајући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3) = преобличitвати, -бличујем, прип. 

сад. пребличујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
преобличitвати = преобличавати (В.) 

преоблitчити, -Облйчйм 14.5.1.1.(4). 
преображавалац (не преображаваоц), 

-аоца м, ВОК. -аоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. 

преображаваоци, преображавалаца, преобра

жаваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
преображаваоц не него преображавалац 

(В.) 

преображiј, -а м, инстр. прёображајем, ген. 

мн. прёображаја 14.1.1.с. 

преображiјнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

Преображење, -а с, (реп. празник) 1.2.1.1.t. 
и преображење, -а с, ген. мн. преображења 

14.1.3. 
преобразити, -йм и преобразити, преоора

зйм 14.5.1.1.(4). 
преОбраliати, -ам, прип. сад. преоораћајући 

14.5.1.1.(3). 
преобраliitвати, -бр8ћујем, прип. сад. прео

браћујући 14.5.1.1.(2). 
преОбртати, -Обрћем, прип. сад. преобрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
преОбути, преобујем 14.5.1.1.(2). 
преобуliи и преОбуliи, преобучем 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
преовлађивати, -влађујем, прип. сад. прео

влађујући 14.5.1.1.(2). 
преодiн, -а, -о, одр. прёоданй, -а, -6, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
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преодевати 

преодевати ек. уп. ијек. преодијевати 

преодеиути ек. уп. ијек. преодјенути 

преодести = преоденути 
преодијевати ијек. (ек. преодевати), преоди

јевам (ек. преодевам), 3. Л. ми. преодијевају (ек. 
преодевају), ПРИЛ. сад. преодијевајући (ек. пре

одевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
преодјенути ијек. (ек. преоденути) = прео

дјести ијек. (ек. преодести), преодU)енем 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

преодјести = преодјенути (В.) 
преозбйљност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преоптеретити и преоптеретити, -им 

14.5.1.1.(4). 
преоптереliеност и преоптереliеност, 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

преоптереliење, -а с, геи. ми. преоптереће

ња 14.1.3. 
преоптереliйвати, -рећујем, ПРИЛ. сад. пре

оптерећујући 14.5.1.1.(2). 
преопшйрност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преоријентисати, -шем 14.5.1.1.(2) (и пре

оријентйрати, -ентирам, 3. Л. ми. преоријен
тирају 14.5.1.1.(3». 

преОсвеliенй, -ога м 14.3.2. 
преОсвећеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преОсвештеност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу, рел. 8.2.2.1., 3.2.2.а.; 14.1.2.2. = преосве

штенство, -а с рел. 14.1.3. 
преосетљив ек. уп. ијек. преосјетљив 

преосетљивост ек. уп. ијек. преосјетљи

вост 

преосјетљив ијек. (ек. преосетљив), -а, -о, 

ОДр. преос(ј)етљиви, -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

преосјетљивост ијек. (ек. преосетљивост), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

преостатак, -тка м, ми. преостаци, преОста

Tiiкa, преостацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
преотимати, -мам и -мљем, ПРИЛ. сад. прео

тимајући и преотимљући 14.5.1.1.(2). 
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препијевати 

препад и препад, -а м, ми. -пади, прёпада и 

препада 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
препаднути (не препанути) = препасти, 

препаднем 14.5.1.1.(1). 
препакйвати, -шiкујем, прил. сад. прешiку-

јући 14.5.1.1.(2). 
препаковати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
препанути не него препаднути (В.) 

препаранд = препарандист(а) (В.) 

препарандија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
препарандист(а), -е м, препарандисти, пре

парандиста, препарандистима 14.1.1.е. = пре

паранд, -а м, ми. препаранди, препаранада 6.3.; 
14.1.1.а. 

препарандистичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

препарандисткиња, -е ж, геи. ми. препаран

дисткиња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
препаст, -асти ж, иистр. -асти и -ашћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препастан, -сна, -сно, ОДр. прёпасни, -а, -о, 

геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
препасти = препаднути (В.) 

препев и препев ек. уп. ијек. препјев и пре-

пјев 

препевавати ек. уп. ијек. препјевавати 

препевати ек. уп. ијек. препијевати 

препевати ек. уп. ијек. препјевати 

препека, -е ж, дат. -ци, геи. ми. -ека 2.1.4.1.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

препелич(и)јй и препелич(и)јй, -а, -е, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
препеличiр, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ем и -ом, 

ми. прёпеличари, прёпеличара 14.1.1.а. 

препеличиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. прё

пеличићи, прёпеличића 3.1.3.; 14.1.1.с. 
препеliи и препеliи, препечем, 3. Л. ми. -еку 

1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
препечатити, -им 14.5.1.1.(4). 
препечаliйвати, -чаћујем, ПРИЛ. сад. препе

чаћујући 14.5.1.1.(2). 
препеченица, -е ж, геи. ми. препеченица 

14.1.2.1.Ь. 

препијевати ијек. (ек. препевати), препи

јевам (ек. препевам), 3. Л. ми. препијевају (ек. 



препiшити 

препевају), прип. сад. препијевајући (ек. препе

вајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
препiшити, препйлйм 14.5.1.1.(4). 
прiшињати, -њём, прип. сад. препињући 

14.5.1.1.(1). 
препирати се, -рём се, 3. n. ми. препиру се, 

прип. сад. препирући се 14.5.1.1.(1). 
препйрка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. препирака и 

препйркй 6.2.2.Ь.; 1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
препис, -а м, ми. преписи, препйса, (ек. и 

ијек.; уп. пријепис) 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преписати, препйшём 14.5.1.1.(2). 
преписивати, -писујём, прип. сад. препису

јући 14.5.1.1.(2). 
преписивач, -ача м, вок. прёписивачу, иистр. 

-ачем (не -ом), ми. преписивачи, преписивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
преписивачкй, -а, -б, геи. ми. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
преписка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -кй 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

преписнйк, -а м, вок. -йче, ми. преписнй

ци, преписнйка, преписнйцима ll.l.l.a.(1); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

прiшјев ијек. (ек. препев), -а м, ми. препU)еви, 

прёпU)ёва и препјев ијек. (ек. препев), -а м, ми. 

препU)еви, препU)ёва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
препјевавати ијек. (ек. препевавати), пре

пU)евавам, 3. n. ми. препU)евавају, прип. сад. 
препU)евавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

препјевати ијек. (ек. препевати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

преплата, -ё ж, геи. ми. прёплата, (више 

уплаћена свота) 14.1.2.1.Ь. 

преплашеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

преплести и преплести, преплетём 

14.5.1.1.(1). 
преплет, -а м, ми. преплети, прёплёта и пре

плет, -а м, ми. преплети, преплёта (ек. И ијек.; уп. 

пријеплет) 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преплетати, -ћём, прип. сад. преплећући = 

преплитати, преплићём, прип. сад. преплићу

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
преплетеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прiшлитати = преплетати (В.) 

препорука 

препљескати, -скам 14.5.1.1.(3) и -шћем 
14.5.1.1.(2). 

препобожан и препобожан, -жна, -жно, одр. 

прёпоббжнй И препобожнй, -а, -б, геи. ми. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
преподне ек. уп. ијек. пријеподне 

пре подне ек. уп. ијек. прије подне 

преподнёвнй ек. уп. ијек. пријеподнёвнй 

преподобност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препознавајући не него препознајући (В. 

препознавати) 

препознавати, -познајём, прип. сад. препо

знајући (не препознавајући) 14.5.1.1.(2). 
препознати, препознам 14.5.1.1.(3). 
преполовац, -бвца м, вок. -бвче, иистр. -бв

цем (не -ом), ми. преполбвци, преполоваца 

6.2.1.; ll.l.la.(1); 14.1.1.а.Ь. 
препонац, -бнца м, иистр. -бнцем (не -ом), ми. 

препбнци, препонаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
препонйзан, -зна, -зно, одр. прёпонйзнй, -а, 

-б, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
препонскй, -а, -б, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
препор8ђати, -порађам, 3. n. ми. препорађа

ју, прип. сад. препорађајући 14.5.1.1.(3). 
препород и препород, -а м, ми. -и, -бда = 

препорођај, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. прёпо

рођаји, прёпорођаја 14.1.1.с. 

препородила Ц (не препородиоц), -иоца м, 

вок. -иоче, иистр. -иоцем (не -ом), препородиоци, 

препородилаца, препородиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
ll.l.l.a(1); 14.1.1.а.Ь. 

препородиоц не него препородилац (В.) 

препородитељ, -а м, вок. -у, иистр. -ем, ми. 

препородитељи, препородитеља 14.1.I.a.b. 
препорођавати (се), -ођавам (се), 3. n. ми. 

препорођавају (се), прип. сад. препорођавајући 

(се) 14.5.1.1.(2) = препорођивати (се), -рођујём 

(се), прип. сад. препорођујући (се) 14.5.1.1.(3). 
препорођај = препород (В.) 
препорођеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препорођивати (се) = препорођавати (се) 

(В.) 

препорука, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -ука 

1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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препоручен 

препоручен, -а, -о, одр. препорученй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
препоручitвати, -ручујем, прип. сад. препо

ручујући 14.5.1.1.(2). 
препоручити, -поручйм 14.5.1.1.(4). 
препоручљив, -а, -о, одр. препоручљивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
препотентност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препотопнй = препотопскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
препрввка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. преправiiка 

и преправкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
препрати, пре перем и преперем 

14.5.1.1.(1). 
препреден, -а, -о и препреден, -ена, -ено, 

одр. препреденй и препреденй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
препреденост и препреденост, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препредењвк, -ака М, вок. прёпредењаче, мн. 

препредењаци, препредењака, препредењаци

ма 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
препредењаковиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. препредењаковићи, препредењаковйћа 

3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
препрека, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ека 2.1.4.1.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
препрести, препредем 14.5.1.1.(1). 
препречавати, -пречiiвам, 3. n. мн. пре

пречавају, прип. сад. препречавајући 2.1.4.1.; 
14.5.1.1.(3) = препречitвати, -преч уј ем, прип. 

сад. препречујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
препречitвати = препречавати (В.) 

препречити ек. уп. ијек. препријечити 

препријечити ијек. (ек. препречити), 

препријечйм (ек. препречйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

препричавати, -причавам, 3. л. МИ. препри
чавају, прип. сад. препричавајући 14.5.1.1.(3). 

препричати, препрйчам 14.5.1.1.(3). 
препрощiвати, -продајем, прип. сад. прода

јући 14.5.1.1.(2). 
препродавац, -вца М, вок. прёпродавче, ии

стр. -авцем (не -ом), МИ. препродавци, препро

даваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. = препро

давiч, -ача М, вок. прёпродавачу, инстр. -ачем 
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прерасподјела 

(не -ом), ми. препродавачи, препродавача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

препродавiч = препродавац (В.) 

препродавачица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
препртити, -йм, (натоварити на леђа) 

14.5.1.1.(4). 
препјлити, препртйм, (пробити стазу кроз 

снег) 14.5.1.1.(4). 
препузати, -ужем 14.5.1.1.(2) = препузити, 

препузйм 14.5.1.1.(4). 
препузити = препузати (В.) 

препукнути = препуliи, препукнем 

14.5.1.1.(1). 
препуност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
препуњавати, -пуњавам, 3. n. мн. препу

њавају, прип. сад. препуњавајући 14.5.1.1.(3) = 

препуњitвати, -пуњујем, прип. сад. препуњу

јући 14.5.1.1.(2). 
препуњати, препуњам, (заст. боље препу-

њавати, препуњitвати) 14.5.1.1.(3). 
препуњitвати = препуњавати (В.) 

препуliи = препукнути (В.) 

препуштеност, -оети ж, инстр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прерадостан, -сна, -ено, одр. прёрадоенй, -а, 

-о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
прерађевина и прерађевина, -е ж, ген. мн. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

прерйђеност, -ости ж, инстр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прерађitвiч, -ача М, вок. прёрађивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. прерађивачи, прерађивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
прерађивачица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
прерађивiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прерасподела ек. уп. ијек. прерасподјела 

прерасподелити ек. уп. ијек. прерасподи

јелити 

прерасподијелити ијек. (ек. прерасподе

лити), прерасподијелйм (ек. прерасподелйм) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прерасподјела ијек. (ек. прерасподела), -е ж, 

ген. мн. прерасподU)ела 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 



прераспоредити 

прераспоредити, -орёдйм 14.5.1.1.(4). 
прераспоређивати (се), -еђујём (се), прил. 

сад. прераспоређујући (се) 14.5.1.1.(2). 
прерастати, прерастам, 3. л. ми. прерастају, 

прил. сад. прерастајући 14.5.1.1.(3). 
прерасти и прерасти, прерастём 14.5.1.1.(1). 
прератнй ек. уп. ијек. пријератнй 

прерачунавати, -чунавам, 3. Л. МИ. прерачу-
навају, прил. сад. прерачунавајући 14.5.1.1.(3). 

прерачунати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прерашйреност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прерашћивати, -рашћујём, ПРИЛ. сад. пре

рашћујући 14.5.1.1.(2). 
пререћи се и пререћи се, пререкнём се 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
преривати, прерйвам, 3. л. ми. преривају, 

прил. сад. преривајући 14.5.1.1.(3). 
прерија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
прерйјскй, -а, -о, ген. ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
преровати, прерујём 14.5.1.1.(2) = прерови

ти, преровйм 14.5.1.1.(4). 
преровити = преровати (в.) 
преручивати, -ручујём, ПРИЛ. сад. преручу

јући 14.5.1.1.(3). 
преручити, преручйм 14.5.1.1.(4). 
прерушавати, -рушавам, 3. Л. ми. преру

шавају, прил. сад. прерушавајући 14.5.1.1.(3) = 

прерушивати, -рушујём, прил. сад. прерушу

јући 14.5.1.1.(2). 
прерушивати = прерушавати (в.) 
прерушити, -йм 14.5.1.1.(4). 
пресавити, пресавијём 14.5.1.1.(2). 
пресад ек. уп. ијек. пријесад 

пресађивати, -с8ђујём, прил. сад. прес8ђу

јући 14.5.1.1.(2). 
пресамйћеност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пресамићивати, -мићујём, прил. сад. преса

мићујући 14.5.1.1.(2). 
пресан ек. уп. ијек. пријесан 

пресбиро, -оа м, дат. прёсбироу, иистр. прёс

бироом, ми. прёсбирои, прёсбироа 14.1.1.с.Ь. 

пресвётао ек. уп. ијек. пресвијетао 

пресијецати 

пресвијетао ијек. (ек. пресвётао), -тла, -тло, 

одр. прёсвијетлй (ек. прёсвётлй), -а, -о, ген. ми. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пресвлачити, пресвлачйм, ПРИЛ. сад. пре

свлачёћи 14.5.1.1.(4). 
пресвођење, -а с, геи. ми. пресвођења 

14.1.3. 
прес вођи вати, -свођујём, ПРИЛ. сад. прес во

ђујући 14.5.1.1.(2). 
пресвући и пресвући, пресвучём 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
преседан, -ана м, ми. преседани, преседа

на 14.1.1.С. 

преседати и преседати ек. уп. ијек. пресје-

дати и пресједати 

преседети ек. уп. ијек. пресједити 

преседнути = пресести (в.) 
пресезати = пресизати (в.) 
пресејавати ек. уп. ијек. пресијавати 

пресејати ек. уп. ијек. пресијати 

пресек ек. уп. ијек. пријесјек 

преселење не него пресељење (в.) 

пресељавати, -сељавам, 3. л. ми. пресеља-
вају, ПРИЛ. сад. пресељавајући 14.5.1.1.(3) = пре

сељивати, -сељујём, ПРИЛ. сад. пресељујући 

14.5.1.1.(2). 
пресељенйк, -и ка, ВОК. прёсељенйче, ми. 

пресељеници, пресељеника, пресељеницима 

l1.1.1.а.(I).; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пресељенйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
пресељење (не преселење), -а с, геи. ми. пре-

сељења, ек. И ијек. 9.2.2.Ь. 

пресељивати = пресељавати (в.) 
пресестн ек. уп. ијек. пресјестн 

пресећи ек. уп. ијек. пресјећи 

пресецати ек. уп. ијек. пресијецати 

пресијавати ијек. (ек. пресејавати), преси-

јавам (ек. пресејавам), 3. Л. ми. пресијавају (ек. 
пресејавају), ПРИЛ. сад. пресијавајући (ек. пресе

јавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пресијати ијек. (ек. пресејати), -јём 2.1.5.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
пресијецати ијек. (ек. пресецати), пресије

цам (ек. пресёцам), 3. Л. ми. пресијецају (ек. пре
сецају), ПРИЛ. сад. пресијецајући (ек. пресецају

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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прёсiiлан 

прёсiiлан и прёсилан, -лна, -лно, одр. прё

сйлнй и прёсилнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

преси пати, -пам, прил. сад. пресипају

ћи 14.5.1.1.(3) и -пљём, прил. сад. пресипајући 
14.5.1.1.(2). 

пресисати, -сам и -шём 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(2). 

прёситост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пресиliеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пресиliење, -а с, ген. мн. пресићења 14.1.3. 
пресиliивати, -сићујём, прил. сад. пресићу

јући 14.5.1.1.(2). 
пресједати ијек. (ек. преседати), пресU)ё

дам, 3. л. мн. пресU)едају, прил. сад. пресU)ёдају
ћи и пресједати ијек. (ек. преседати), пресU)е

дам, прил. сад. пресU)едајући 2.1.3.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

пресједити и пресједјети ијек. (ек. пре

седети), пресU)едйм 2.1.2.; 2.1.5.6.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

пресједјети = пресједити (В.) 

пресједнути = пресјести (В.) 
пресјести ијек. (ек. пресести), пресU)еднём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
пресјеliи ијек. (ек. пресеliи), пресијечём (ек. 

пресечём) 2.1.2.; 2.1.1.; 2.2.2.; 2.2.1.; l1.1.1.а.(2); 
14.5.1.1.(1). 

прескаКiЧ, -ача м, вок. прёскакачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. прескакачи, прескакача 

14.1.1.а. 

прескок, -а м, мн. прескоци, прёскока, пре

скоци ма и прескок, -а м, мн. прескоци, пре

скока, прескоцима (ек. И ијек.; уп. пријескок) 

2.1.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прескочити, прескочйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
прёскроман, -м на, -м но, одр. прёскромнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прёсладак, -тка, -тко, одр. прёслаткй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
преслаljивати, -сшiђујём, ПРИЛ. сад. пресла

ђујући 14.5.1.1.(2). 
прёсластан, -сна, -сно, ОДр. прёсласнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
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престоловати 

пресликiч, -ача м, инстр. -ачем (не -ом), МН. 

преслиюiчи, пресликача 14.1.1.С. 

прёсмело ек. уп. ијек. прёсмјело 

прёсмјело ијек. (ек. прёсмело), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2. 

пресмочити, пресмочйм 14.5.1.1.(4). 
пресолити, пресолйм 14.5.1.1.(4). 
пресољавати, -сољавам, 3. Л. ми. пресољава-

ју, ПРИЛ. сад. пресољавајући 14.5.1.1.(3). 
преспiнски, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Преспiнско јёзеро, Преспанског(а) јёзера с 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
Прёспљанин, -а м, МН. Прёспљани, Прёспља

на, (становник Преспе) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.С. 
Прёспљiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй, (становница Преспе) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

пресрести, пресретём и пресретнём 

14.5.1.1.(1). 
прёсретан = прёсреliан (В.) 
пресретати, -ћём, прил. сад. пресрећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прёсреliан, -ћна, -ћно = прёсретан, -тна, 

-тно, одр. прёсрећнй и прёсретнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
преставити, -йм 14.5.1.1.(4). 
престајати = престојати (В.) 
престајати, -јём, ПРИЛ. сад. престајући, (пре

ма престати) 14.5.1.1.(2). 
престанак, -станка м, ми. престанци, пре-

станака, престанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
престарелост ек. уп. ијек. престарјелост 

престарети ек. уп. ијек. престарјети 

престарјелост ијек. (ек. престарелост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

престарјети ијек. (ек. престарети), преста

рйм, прид. рад. престарио, престарјела, престар

јело (ек. престарео, престарела, престарело) 

2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
престигнути = престиliи, престигнём 

14.5.1.1.(1). 
престо ек. уп. ијек. пријесто 

престојати = престајати, престојйм, (про
боравити стојећи) 14.5.1.1.(4). 

престоловати, престолујём 14.5.1.1.(2). 



престолонаследнйк 

престолонаследнйк ек. уп. ијек. престоло

насљеднйк 

престолонаследница ек. уп. ијек. престоло

Нliсљедница 

престолонасљеднйк (не пријестолона

сљеднйк) ијек. (ек. престолонасљеднйк), -а М, 

ВОК. -йче, мн. -йци, -йка, -йцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

престолонасљедница (не пријестолона

сљедница) ијек. (ек. престолонаследница), -ё 

ж, вок. -е, ген. МИ. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
престоље и престоље ек. уп. ијек. пријесто

ље и пријестоље 

престонй и престонй ек. уп. ијек. пријесто

нй и пријестонй 

престоница и престоница ек. уп. ијек. при

јестбница и пријестоница 

престоничiiр и престоничiiр ек. уп. ијек. 

пријестоничiiр и пријестоничiiр 

престоничкй и престоничкй ёк. уп. ијек. 

пријестоничкй и пријестоничкй 

престрiiвљеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
престрављивати, -стрављујём, прип. сад. 

престрављујући 14.5.1.1.(2). 
престрашеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
престрељивати, -стрељујём, прип. сад. пре

стрељујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
престризати, -жём, прип. сад. престрижући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
престрићи, 

14.5.1.1.(1). 
престрижём 11.1.1.а.(2); 

преступ, -а М, мн. преступи, преступа, ек. И 

ијек. 2.1.4.1.; 14.1.1.с. 
преступнii ек. уп. ијек. пријеступнii 

преступнйк и преступнйк, -а М, вок. 

-йче, мн. -йци, -йка, -йцима, ек. И ијек. 2.1.4.1.; 
11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

преступница и преступница, -ё ж, вок. 

-е, инстр. -ом, ген. мн. -йца, ек. И ијек. 2.1.4.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

преступнйчкй и преступнйчкй, -а, -о, ген. 

мн. -йх, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пресудан, -дна, -дно, одр. пресуднй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

претворљивост 

пресудилац (не пресудиоц), -иоца М, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. пресудио

ци, пресудилаца, пресудиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(1); 14.l.1.а.Ь. и пресудитељ, -а М, вок. 

-у, инстр. -ем (не -ом), мн. пресудитељи, пресу

дитёља 14.1.1.а.Ь. 

пресудиоц не него пресудилац (В.) 

пресудност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прёсумптйван, -вна, -вно, одр. прёсумптйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пресумпција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
пресушан, -шна, -шно, одр. пресушнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пресушив и пресушљив, -а, -о, одр. пресу

шивй и пресушљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пресушивост и пресушљивост, -ости ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пресушљив = пресушив (В.) 

пресушљивост = пресушивост (В.) 

пресушност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
претакати, претачём, прип. сад. претачући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
претакнути = претаћи и претаЬи, претак

нём 14.5.1.1.(1). 
претаЬи и претаЬи = претакнути (В.) 

претваралац (не претвараоц), -аоца М, ВОК. 

-аоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. претвараоци, 

претваралаца, претвараоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

претваралачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

претваралаштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 
претвараоц не него претварала Ц (В.) 

претварiiч, -ача М, вок. прётварачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. претварачи, претварача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
претворив и претворљив, -а, -о, одр. пре

творивй и претворљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
претворивост и претворљивост, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
претворљив = претворив (В.) 

претворљивост = претворивост (В.) 
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претег 

претег, -а м, пок. претегу и прётёгу, мн. 

прётёзи, прётёга, прётёзима 2.1.4.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

претега, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. -ёга 2.1.4.1.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

претежак, -ш ка, -шко, одр. прёТёШКй, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претежан, -жна, -жно, одр. претежни, -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
претезати, претёжём, прип. сад. претежуhи 

11.1.1.Ь; 14.5.1.1.(2). 
претекст (не предтекст), -а м, мн. претексти, 

прётёкста 14.1.1.С. 

претендент, -а м, мн. претенденти, претен

дената 6.3.; 14.1.1.С. 
претенци6зност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
претеравати = претеривати (в.) 
претераност ек. уп. ијек. претјерАност 

претерати ек. уп. ијек. претјерати 

претеретити и претеретити, -им 

14.5.1.1.(4). 
претеривати ек. уп. ијек. претјеривати 

претеритнй и претеритскй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
претеритскй = претеритнй (в.) 
претесан ек. уп. ијек. претнјесан 

претеliи, претекнём и претёчём, (престиhи) 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
претеliи, претечём, (остати као вишак) 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
претеliи ек. уп. ијек. пријетеliи 

претеча, -ё ж, ген. МН. прётёча 14.1.2.1.Ь. 

претешко, прип. 

претијесан ијек. (ек. претесан), -сна, -сно, 

одр. прётијесни (ек. прётёсни), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
претити ек. уп. ијек. пријетити 

претнчак, -ч ка м, МИ. претичци, претичака, 

претичцима 2.1.4.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
претјераност ијек. (ек. претераност), -ости 

ж, инетр. -ости И -ошhу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

претјерати (не преliерати) ијек. (ек. прете

рати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
претјеривати ијек. (ек. претеривати), пре

тШерујём, прип. сад. претU)ерујуhи 14.5.1.1.(2) 
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претплатнй 

= претјеравати ијек. (ек. претеравати), пре

тШеравам, 3. П. ми. претU)еравају, прип. сад. 

претU)еравајуhи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
претюlзати не него предсказати (в.) 

претказивати (се) не него предсказивати 

(се) (в.) 

преткати, преткам 14.5.1.1.(3) и р. прёткём 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

преткивати, преткивам, прип. сад. претки

вајуhи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
преткиња, -ё ж, ген. ми. прёткиња 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

преткомора, -ё ж, ген. мн. преткомора 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
преткоморје, -а с, ген. МН. преткоморја 

8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
претконгреснй, -а, -о, ген. МН. -их 8.1.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
преткуliница, -ё ж, ген. МН. преткуhница 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
претња ек. уп. ијек. пријетња 

претоварати не него претоваривати (в.) 

претовареност, -ости ж, инетр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
претоваривати (не претоварати), -варујем, 

прип. сад. претоварујуhи 14.5.1.1.(2). 
претоварити, -им 14.5.1.1.(4). 
претоп ек. уп. ијек. пријетоп 

претопити, претопим 14.5.1.1.(4). 
преторијаиац, -нца М, ВОК. прёторијанче, ии-

стр. -анцем (не -ом), МН. преторијанци, прето

рйјанаца 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
преточити, преточим 14.5.1.1.(4). 
претпев и претпев ек. уп. ијек. претпјев и 

претпјев 

претпјев ијек. (ек. претпев), -а м, ми. прет

пU)ёви, прётпU)ёва и претпјев ијек. (ек. прет

пев), -а м, МН. претпU)еви, претпU)ёва 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 

претплата, -ё ж, геи. МН. прётплата 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

претплатити, 

14.5.1.1.(4). 
претплатим 8.1.2.1.; 

претплатнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 



претплатнйк 

претплатнйк, -а м, вок. -йче, мн. претплат

нйци, претплатнйка, претплатницима 8.1.2.1.; 
lI.1.1.a.(l); 1I.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

претплатница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
претплатнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претплаliивати, -пшiћујем, прип. сад. прет

пшiћујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
претпорођајнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претпОследњй ек. уп. ијек. претпОсљедњй 

претпilcљедњй ијек. (ек. претпОследњй), -а, 

-е, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претпОСтавити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
претпоставка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. прёт

поставака и прётпоставкй 6.2.2.Ь.; 8.1.2.1.; 
1I.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 

претпilcтављати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
претпотопнй, -а, -5, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
претпразнйчкй и претпразничкй, -а, -5, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претпролетнй = претпролеliнй (В.) 

претпролеliнй ек. уп. ијек. претпрољеliнй 

претпрољетнй = претпрољеliнй (В.) 

претпрОљеliнй ијек. (ек. претпролеliнй) = 
претпрољетнй ијек. (ек. претпролетнй), -а, -5, 
ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

претпрошлй, -а, -5, ген. МН. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

претпрошлогодишњй, -а, -е, ген. МН. -их 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претпубертет, -ета м 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
претрага, -е Ж, дат. -зи, ген. МН. -ага 8.1.2.1.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
претргнути, претргнем 14.5.1.1.(1). 
претребити ек. уп. ијек. претријебити 

претребљивати, -требљујем, прип. сад. пре-

требљујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
претрес, -а м, МН. претреси, прётреса и 

претрес, -а м, мн. претреси, претреса 2.1.4.1.; 
14.1.1.С. 

претресати, претресам, прип. сад. претреса

јући 14.5.1.1.(3). 
претрести и претрести, претресем 

14.5.1.1.(1). 

преliутно 

претрзавати, -трзавам 14.5.1.1.(3). 
претрзати се, -жем се, прип. сад. претржући 

се lI.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
претријебити ијек. (ек. претребити), претри

јебйм (ек. претребйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
претрпаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
претрпати, -ам 14.5.1.1.(3). 
претрпети ек. уп. ијек. претрпјети 

претрпјети ијек. (ек. претрпети), претiшйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
претрчавати, -трчавам, 3. П. ми. претрчавају, 

прип. сад. претрчавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
претрчати, -йм 14.5.1.1.(4). 
претс- не него предс-

претуliи и претуliи, претучем 1l.1.1.a.(2); 
14.5.1.1.(1). 

претфаза, -е ж, ген. МН. претфаза 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

претходан и претходан, -дна, -дно, ОДр. 

претходнй и претходнй, -а, -5, 2.1.4.1.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 

претходити, претходйм, прип. сад. претхо

дећи 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
претходнйк и претходнйк, -а м, ВОК. -йче, 

МН. -ици, -ика, -йцима 2.1.4.1.; 8.1.2.1.; 1I.I.1.а.(I); 
1I.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

претходница и претходница, -е ж, ВОК. -е, 

ген. МН. -ица 2.1.4.1.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
претходнйчкй и претходнйчкй, -а, -5, ген. 

МН. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
претчас (не пред час), -а м, МН. претчаси, 

прётчаса 14.1.1.; 8.1.2.1. 
претш- не него предш

преliерати не него претјерати (в.) 

преliи, пређем (ек. и ијек.; уп. пријеliи) 

2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
преliутан, -тна, -ТНО, одр. прећутнй, -а, -5, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
преliутати, -им 14.5.1.1.(4). 
преliутети ек. уп. ијек. преliутјети 

преliутјети ијек. (ек. преliутети), прећУтйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
преliуткивати, -ћуткујем, прип. сад. прећут

кујући 14.5.1.1.(2). 
преliутно, прип. 14.6. 
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преувеличавати 

преувеличавати, преувеличавам, 3. Л. мн. 
преувеличавају, прил. сад. преувеличавајући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
прёувеличаност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преувеличати, 

14.5.1.1.(3). 
преувеличам 3.1.2.; 

преуглађен, -а, -о, одр. преуглађени, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
прёузак, -ска, -ско, одр. прёуски, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
преузвисити, -узвиси м 14.5.1.1.(4). 
преузвiiшеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прёузетност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преузеће, -а с, ген. мн. преузећii 14.1.3. 
преузимач, -ача м, вок. прёузимачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. преузимачи, преузимача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
преумореност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преурањеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преуређење, -а с, ген. мн. преуређења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
преуређивати, -ређујём, прил. сад. преређу

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прёуско, прил. 14.6. 
преустројавати, -стројавам, 3. Л. мн. пре

устројавају, прил. сад. преустројавајући 

14.5.1.1.(3). 
преустројити, -устројим 14.5.1.1.(4). 
преустр6јство, -а с, мн. преустр6јства, пре

устројстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
преухитреност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преухитрити, -им 14.5.1.1.(4). 
преучен~ -а., -о, одр. преучени, -3, -о, ген. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
преученост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
преференцијiiЛ, -ала м 14.1.1.С. 

префикс, -а М, мн. префикси, прёфйкса 

14.1.1.С. 

префiiњеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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прецепљивати 

преформација, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
префриганац, -нца м, вок. прёфриганче, ин

стр. -анцем (не -ом), мн. префриганци, префри

гiiнaцa 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
префригiiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прехлЦдити (се), прехладйм (се) 14.5.1.1.(4). 
прехлађивати (се), -хшiђујём (се), прил. сад. 

прехшiђујући (се) 14.5.1.1.(2). 
прех6цати, преходам 14.5.1.1.(3). 
прехоцити, преходйм 14.5.1.1.(4). 
прехрамбен (не прехранбен), -а, -о, одр. 

прехрамбенй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.2.2.3.; 
14.3. 

прехранак ек. уп. ијек. пријехранак 

прехранбен не него прехрамбен (в.) 

прехрiiњеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прехрањивати, -храњујём, ПРИЛ. сад. прехра

њујући 14.5.1.1.(2). 
прецвалост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прецвасти и прецвасти, прецватём 

14.5.1.1.(1). 
прецветавати ек. уп. ијек. прецвјетавати 

прёцветалост ек. уп. ијек. прёцвјетiiлост 

прецветати ек. уп. ијек. прецвјетати 

прецвилети ек. уп. ијек. прецвиљети 

прецвиљети ијек. (ек. прецвилети), прецви-

лйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прецвјетавати ијек. (ек. прецветавати), 

-цвШетавам, 3. Л. МН. прецвU)етавају, ПРИЛ. сад. 
прецвU)етавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

прёцвјетiiлост ијек. (ек. прёцветалост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

прецвјетати ијек. (ек. прецветати), -ам 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

прецеценс, -3 м, ген. МН. прецедёнса 14.l.l.C. 
прецецити ек. уп. ијек. прецијецити 

прецеђивати ек. уп. ијек. прецјеђивати 

прецена ек. уп. ијек. прёцјена 

преценити ек. уп. ијек. прецијенити 

прецењивати ек. уп. ијек. прецјењивати 

прецепити ек. уп. ијек. прецијепити 

прецепљивати ек. уп. ијек. прецјепљивати 



преци 

преци В. предак 

прецизирати, -цизирам, 3. л. МИ. прецизира
ју, прил. сад. прецизирајући 14.5.1.1.(3). 

прецизност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прециједити ијек. (ек. прещ!дити), прiщије

дим (ек. прецёдим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прецијенити ијек. (ек. преценити), преције

нйм (ек. прецёнйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прецијепити ијек. (ек. прецепити), преције

пим (ек. прецёпим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прецикнути и прецићи, прецикнём 

14.5.1.1.(1). 
прециозан, -зна, -зно, одр. прёциозни, -а, -о, 

геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прециliи = прецикнути (В.) 
прецјеђивати ијек. (ек. прецеђивати), пре

цШеђујём, прил. сад. прецU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

прецјена ијек. (ек. прецена), -ё ж, геи. МИ. 

прёцU)ёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
прецјењивати ијек. (ек. прецењивати), 

прецU)ењујём, прил. сад. прецU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

прецјепљивати, -прецU)епљујём, прил. сад. 

прецU)епљујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
прецрпсти и прецрпсти, прецрпём 

14.5.1.1.(1). 
преЧ8Ц (не пријечац), пречца М, иистр. преч

цем (не -ом), МИ. преч ци, прёчаца и пречац, 

пречаца, иистр., пречацем (не -ом), МИ. пречаци, 

пречаца 2.1.4.1.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
пречё и преч е, прил. 2.1.4.1. 
пречёст, -а, -о, одр. прёчёсти, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пречеткати, -ам 14.5.1.1.(3). 
пречешљав8ТИ, -чешљавам, 3. л. МИ. пречеш-

љавају, прил. сад. пречешљавајући 14.5.1.1.(3). 
пречешљати, пречешљам и -ам 14.5.1.1.(3). 
пречitнити, пречинйм 14.5.1.1.(4). 
преч ист, -а, -о, одр. пречистй, -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
пречистити, -йм 14.5.1.1.(4). 
пречитавати, -читiiвам, 3. л. МИ. пречитава

ју, прил. сад. пречитавајући 14.5.1.1.(3). 
пречilтати, -ам 14.5.1.1.(3). 
пречити ек. уп. ијек. пријечити 

прilбеliи 

пречица, -ё ж, геи. МИ. прёчица 2.1.4.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

пречицё, прил. 2.1.4.1. 
пречишliавати, -чишћавам, 3. л. МИ. пре

чишћliвају, прил. сад. пречишћliвајући 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3) = пречишliивати, -чишћу

јём, прил. сад. пречишћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

пречишliати, пречйшћiiм 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

пречишliење, -а с, геи. МИ. пречишћењii 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
пречишliивати = пречишli8вати (В.) 
пречка, -ё ж, дат. -ки, геи. МИ. прёчакii и прёч

ки 2.1.4.1.; 6.2.2.Ь.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
пречник, -а М, МИ. прёчници, прёчни

ка, прёчнйцима, (попречна дас ка) 11.2.1.(2).; 
14.1.1.с. 

преч ник, -а М, МИ. прёчници, прёчника, 

прёчницима 2.1.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пречути, пречујём 14.5.1.1.(2). 
прешетати, прешётiiм 14.5.1.1.(3) и прешё

ћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прешност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пржионица и пржионица, -ё ж, геи. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

приањати (не пријањати), приiiњiiм, 3. л. МИ. 
приањају, прил. сад. приањајући 14.5.1.1.(3). 

прибављiч, -ача М, вок. прибављiiчу, иистр. 

-ачем (не -ом), МИ. прибавља чи, прибављачii 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
прибадiљка = прибадача (В.) 
прибадача, прибодача и придјевача 

ијек. (ек. придевача), -ё ж, геи. МИ. -iiчii 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. = прибадiљка, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. 

-ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
прибегавати ек. уп. ијек. прибјегавати 

прilбеглица ек. уп. ијек. прilбјеглица 

прilбегнути и прilбеliи ек. уп. ијек. прilбјег-

нути и прilбјеliи 

прilбежИште ек. уп. ијек. прilбјежиште 

прибележавати и прибележивати ек. уп. 

ијек. прибиљежавати и прибиљеживати 

прибележити ек. уп. ијек. прибilљежити 

прiiбелешка ек. уп. ијек. прiiбиљешка 

прибеliи = прilбегнути (В.) 
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прибијати 

прибијати, прибйјам, 3. л. МН. прибијају, 

прил. сад. прибијајући 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
прибиљежавати ијек. (ек. прибележава

ти), прибиљежавам (ек. прибележiiвам), 3. л. 
МН. прибиљежавају (ек. прибележавају), прил. 

сад. прибиљежавајући (ек. прибележавајући) 

2.1.2.; 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = прибиље

живати ијек. (ек. прибележивати), прибиљежу

јем (ек. прибележујем), прил. сад. прибиљежу

јући (ек. прибележујући) 2.1.2.; 2.1.5.1.3.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

прибиљеживати ијек. (ек. прибележива

ти) = прибиљежавати ијек. (ек. прибележliва
ти) (В.) 

прибitљежити ијек. (ек. прибележити), -йм 

2.1.5.1.3.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прИбиљешка ијек. (ек. прибелешка), -е ж, 

дат. -ци, ген. МН. прибиљежiiка и прибиљешкй 

(ек. прибележака и прибелешкй) 2.1.5.1.3.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

прибити, прибијем 14.5.1.1.(2). 
Прибиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. Приби

ћи, Прибйћii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.с. 
Прибиliевић и Прибиliевиli, -3 М, вок. -у, ин

стр. -ем (не -ом), мн. -ићи, -йћii, (према Прибиli) 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 
Прибич, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. Приби

чи, Прибйча 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.с. 
Прибичевиli и Прибичевиli, (према При

бич), вок. -у, инстр. -ем (не -ом), МН. -ићи, -йћа 

1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 
прибјегавати ијек. (ек. прибегliвати), -бU)е

гавам, 3. л. МН. приБU)егавају, прил. сад. при
БU)егавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

прибјеглица ијек. (ек. прибеглица), -е ж, вок. 

-е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
прибјегнути и прибјеliи ијек. (ек. прибег

нути и прибеliи), приБU)егнем 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

прибјежйште ијек. (ек. прибежйште), -а с, 

ген. МН. приБU)ежйшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
прибјеliи = прибјегнути (В.) 

приближliвати, -ближiiвам, 3. л. мн. прибли
жавају, прил. сад. приближавајући 14.5.1.1.(3). = 

приближивати, -ближујем, прил. сад. прибли

жујући 14.5.1.1.(2). 
приближивати = приближliвати (В.) 
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привitлеговаиост 

приближност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прибодача = прибадача (В.) 
Прибој, -а М, иистр. -ем (не -ОМ) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

прибојскй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према При

бој) 1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.2.а. 
прИбраност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прИватнйк, -а М, вок. -йче, МН. приватнй

ци, приватнйка, приватнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
привезак, -ска М, мн. привесци, привезака, 

привесцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
привезаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
привезивати, -везу јем, прил. сад. превезу-

јући 14.5.1.1.(2). 
привенчати ек. уп. ијек. привјенчати 

привесак ек. уп. ијек. привјесак 

привести и привести, приведем 14.5.1.1.(1). 
привести и прИвести, привезем 14.5.1.1.(2). 
приветрина ек. уп. ијек. привјетрина 

привидети се ек. уп. ијек. привидјети се 

привидјети се ијек. (ек. привидети се), при-

видй се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
привидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
привиђати се, привйђа се, 3. л. МИ. при

виђају се, прил. сад. привиђајући се 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
привиђење, -а с, ген. МН. привиђења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
при вијати, привйјам, 3. л. МН. привијају, 

прил. сад. привијајући 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
привикliвати, -викавам, 3. л. мн. привикава

ју, прил. сад. привикавајући 14.5.1.1.(3). 
привикивати, -вику јем, прил. сад. привику

јући 14.5.1.1.(2). 
привикнути и привиliи, привикнем 

14.5.1.1.(1). 
привitлегија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. (и привitлегiiј, -ија 
М, инстр. привилегијем (не -ом), МН. привилегији, 

привилегйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с.). 
привitлегованост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



привиliи 

привиliи = привикнути (В.) 
привјенчати ијек. (ек. привенчати), -ам 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
привјесак ијек. (ек. привесак), -ска м, мн. 

привU)есци, привU)есака, привU)есцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

привјетрина ијек. (ек. приветрина), -е ж, ген. 

мн. привU)етрина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
прibШiiчан, -ч на, -чно, одр. привлачни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
привлачив и привлачљив, -а, -о, одр. 

прившiчиви И прившiчљиви, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
привлачивост и привлачљивост, -ости ж, 

инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
привлачилац, -иоца М, вок. -иоче, иисТр. 

-иоцем (не -ом), мн. прившiчиоци, привлачи

лаца, привлачиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

привлачити, привлачим, прип. сад. прившi

чећи 14.5.1.1.(4). 
привлiiчност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
привлаштење = привлашliење (В.) 
привлашliење и привлаштење, -а с, ген. мн. 

-ења 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
привлашliивати, -вшiшћујем, прип. сад. 

привлашћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
приволевати ек. уп. ијек. приволијевати 

приволети ек. уп. ијек. привољети 

приволијевати ијек. (ек. приволевати), 

приволијевам (ек. приволевам), прип. сад. при

волијевајући (ек. приволевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

привољети ијек. (ек. приволети), приволйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
привргнути и приврliи, привргнем 

\4.5.\.1.(1). 
привредити ек. уп. ијек. привриједити 

приврiщљив, -а, -о, одр. привредљиви, -а, 

-о, ген. МН. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
привредни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
прйвредник, -а М, ВОК. -и че, МН. привред

ници, привреднйка, привреднйцима 2.1.4.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

пригорјети 

привредница, -е ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 

2.1.4.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
привреднички, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.4.1.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
привређивати, -вређујем, прип. сад. привре

ђујући 2.1.4.1.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
привремен, -а, -о, одр. привременй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
привременост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
приврженик, -а М, ВОК. -иче, МН. приврженй

ци, приврженйка, приврженйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
приврженост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
привриједити ијек. (ек. привредити), 

привриједйм (ек. привредйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

приврliи = привргнути (в.) 
привруliити, приврућйм 14.5.1.1.(4). 
привуliи и привуliи, привучем 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
приглавак и приглавак, -главка М, МН. 

-главци, -главака, -главцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

приглавчиli, -а м, инсТр. -ем (не -ом), МН. при

главчићи, приглавчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
приглув и р. приглух, -а, -о, ОДр. приглувй И 

приглухи, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
приглух р. = прйглув (В.) 
пригњечивати, -гњечујем, прип. сад. при

гњечујући 14.5.1.1.(2). 
пригњечити, пригњечйм 14.5.1.1.(4). 
приговарiiч, -ача М, ВОК. приговарачу, инсТр. 

-ачем (не -ом), МН. приговара чи, приговарача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
пригодничiiр, -а м, ВОК. -у И -аре, инсТр. -ом 

и -ем, МН. пригодничари, пригодничара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

пригоревати ек. уп. ијек. пригоријевати 

пригорети ек. уп. ијек. пригорјети 

пригоријевати ијек. (ек. пригоревати), при-

горијевам (ек. пригоревам), 3. п. МН. пригорије
вају (ек. пригоревају), прип. сад. пригоријевајући 

(ек. пригоревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
пригорјети ијек. (ек. пригорети), пригорим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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приградски 

приградски, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
приграђивати, -грађујем, прип. сад. пригра

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
пригранични, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пригревати ек. уп. ијек. пригријевати 

пригрејавати ек. уп. ијек. пригријавати 

пригрејати ек. уп. ијек. пригријати 

пригризак, -ска м, ми. пригрисци, при-

гризака, пригрисцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

пригријавати ијек. (ек. пригрејавати), при

гријавам (ек. пригрејавам), 3. n. ми. пригријавају 

(ек. пригрејавају), прип. сад. пригријавајући (ек. 

пригрејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
пригријати ијек. (ек. пригрејати), -јем 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
пригријевати ијек. (ек. пригревати), при

гријевам (ек. пригревам), з. n. ми. пригријевају 
(ек. пригревају), прип. сад. пригријевајући (ек. 

пригревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
пригртати, -ћем, прип. сад. пригрћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
пригушеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пригушивiiч, -ача м, иистр. -ачем (не -ом), ми. 

пригушивачи, пригушивача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
придавати, придајем, им пер. придаји, прип. 

сад. прИдајући 14.5.1.1.(2). 
прitдављеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прitде(с)ти ек. уп. ијек. прitдје(с)ти 

придев ек. уп. ијек. придјев 

придевати ек. уп. ијек. придијевати 

придевача ек. уп. ијек. придјевача (В. при-

бадача) 

придевни и придевски ек. уп. ијек. прitдјев-

ни и npitдjeBCKii 

придеВСКii = npitдeBHii (В.) 

приделити ек. уп. ијек. придијелити 

придељивати ек. уп. ијек. придјељивати 

прitденути ек. уп. ијек. прИдјенути 

прНдигнути и прНдиliи, прИдигнем 

14.5.1.1.(1). 
придијевати ијек. (ек. придевати), приди

јевам (ек. придевам), 3. n. ми. придијевају (ек. 
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призивати 

придева ју), прип. сад. придијевајући (ек. приде

вајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
придијелити ијек. (ек. приделити), прИдије

лйм (ек. прИделйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прitдиliи = прНдигнути (В.) 
придјев ијек. (ек. придев), -а м, ми. придU)е

ви, придU)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
прИдјевни и прИдјевски ијек. (ек. придевни 

и придевски), -8, -5, геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

придјевски = придјевнii (В.) 
придјељивати ијек. (ек. придељивати), 

придU)ељујем, прип. сад. придU)ељујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

прНдјенути ијек. (ек. прitденути), -нем (уп. 

прitдје(с)ти ијек. и ек. прНде(с)ти) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

прИдје(с)ти ијек. (ек. прНде(с)ти), придU)е

нем 14.5.1.1.(1). 
придодатак, -тка м, ми. придодаци, придо

датака, придодацима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

придонести и придонести не него придо

нијети ијек. (ек. придонети) (В.) 

придонети ек. уп. ијек. придонијети 

придонијети (не придонести) ијек. (ек. при

донети (не придонести», придонесем 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

придоliи и прНдоliи, прИдођем 14.5.1.1.(2). 
придремати ек. уп. ијек. придријемати 

придријемати ијек. (ек. придремати), 

придријемам и прИдријемљем (ек. прИдре

мам и придремљем) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(2). 

приђе не него пре, прије (В.) 

прижелети ек. уп. ијек. прижељети 

прижељети ијек. (ек. прижелети), приже-

лйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прижељкивати, -жељкујем, прип. сад. при

жељкујући 14.5.1.1.(2). 
призвук, -а м, ми. призвуци, призвука, при

звуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
призетити, -йм 14.5.1.1.(4). 
призивати, призйвам, 3. n. ми. призивају, 

прип. сад. призивајући 14.5.1.1.(3) и призйвљем, 
прип. сад. призивљући 14.5.1.1.(2). 



призивач 

призивач, -ача м, ВОК. призивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. призивачи, призивача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

призИдати, призидам 14.5.1.1.(3) и призиђём 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

призиђивати, -зиђујём, прип. сад. призиђу

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
признавати, признајём, прип. сад. призна

јући 14.5.1.1.(3). 
прйзнатост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
призревати ек. уп. ијек. призријевати 

Прйзренац, -ёнца м, инстр. -ёнцем (не -ом), 

мн. Призрёнци, Призренаца, Призрёнцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь.с. 
Прйзрёнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
призрети, призрём, (мало сазрети) 

14.5.1.1.(4). 
прИзрети, призрим, (привидети, погледа

ти) 14.5.1.1.(4). 
призријевати ијек. (ек. призревати), при

зријевам (ек. призрёвам), 3. п. мн. призријевају 
(ек. призревају), прип. сад. призријевајући (ек. 

призревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прија, -ё ж, дат. прији, вок. прйјо, инстр. при

јом, мн. прије, прија, (прија Мара, ген. пријё Ма

ре и прија-Маре) 5.1.5.; 14.1.2.1.а.Ь. 
пријављивати, -јављујём, прип. сад. прија

вљујући 14.5.1.1.(2). 
пријављивач, -ача м, вок. прйјављивачу, ин

стр. -ачем (не -ом), мн. пријављивачи, пријављи

вача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
пријазан, -зна, -зно, одр. пријазни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пријiзан, -зни ж, инстр. прйјазни и пријажњу 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пријазност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Пријам, Пријама м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Пријамов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
пријан, -а м, мн. прйјани, прйјана 14.1.1.с. 

приј8њати не него при8њати (В.) 

пријатељевати и пријатељовати, пријате-

љујём, прип. сад. пријатељујући 14.5.1.1.(2). 
пријатељити се, -им се 14.5.1.1.(4). 

пријек 

пријатељичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

пријатељовати = пријатељевати (В.) 
пријатност и пријатност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пријахати, -шём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
пријахивати, -јахујём, прип. сад. пријаху

јући 14.5.1.1.(2). 
прије ијек. (ек. пре), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
прије подне ијек. (ек. пре подне), прип. 2.1.1.; 

2.2.1. 
пријебој ијек. (ек. пребој), -а м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. пријебоји, пријебоја (ек. пребоји, пре

боја) 2.1.1.; 2.2.1.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
пријеваран, -рна, -рно, одр. пријеварни, -а, 

-о, ген. мн. -их (ијек., поред преваран), комп. пре

варнији 2.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пријевор ијек. (ек. превор), -а м, мн. прије

вори, пријевора (ек. превори, превора) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.1.с. 

пријеворница ијек. (ек. преворница), -ё ж, 

ген. мн. пријеворница (ек. преворница) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

пријевремен ијек. (ек. превремен), -а, -о, одр. 

прйјевремени (ек. превремени), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
пријевременост ијек. (превременост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

пријед не него прије, ијек. 

приједлог ијек. (ек. предлог), -а м, мн. при

једлози, приједлога, приједлозима (ек. и ијек. 

предлози, предлога, предлозима) 2.1.4.1.; 2.1.1.; 
2.2.1.; 11.2.1.(2).; 14.1.1. 

приједложнй, -а, -о, ген. мн. -их (ијек., поред 

предложнй) 2.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Приједорац, -орца м, инстр. -орцем (не -ом), 

мн. Приједорци, Приједораца 2.1.1.; 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

Приједорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 2.1.1.; 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
приједорскй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Пријезда, -ё м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

пријек ијек. (ек. прек), -а, -о (ек. прека, -о), 

одр. пријеки (ек. преки), -а, -о, ген. мн. -их, комп. 

прёчи 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
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пријеко 

пријеко ијек. (ек. преко), прил. 2.1.1.; 2.2.2. 
пријелаз ијек. (покр. преко плота) 14.1.1.с. 

пријем и пријем, -а М, мн. -ми, пријема 

14.1.1.с. 

пријем ни и пријемни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
пријем ник и пријемиик, -а М, ми. -йци, -йка, 

-йцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пријемчив, -а, -о, одр. пријемчивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пријемчивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пријенути не него прионути (В.) 

пријеподне ијек. (ек. преподне), пријеподне

ва (ек. преподнева) с, ген. мн. пријеподнева (ек. 

преподнева) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
пријеподневни ијек. (ек. преподневни), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Пријепољац, -ољца М, инстр. -ољцем (не 

-ом), мн. Пријепољци, Пријепољаца 2.1.1.; 
1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

Пријепоље, -а с 2.1.1.; 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Пријепољка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 2.1.1.; 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а.Ь. 
пријепољски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

пријератни ијек. (ек. прератни), -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пријесан ијек. (ек. пресан), -сна, -сно, одр. 

пријеснй (ек. преснй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

пријесница ијек. (ек. пресница), -е Ж, ген. 

мн. пријеснйца (ек. преснйца) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

пријесно ијек. (ек. пресно), прил. 2.1.1.; 2.2.1. 
пријесност ијек. (ек. пресност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошhу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

пријесто ијек. (ек. престо), пријестола (ек. 

престола) М, мн. пријестоли, пријестола (ек. пре

столи, престола) 2.1.1.; 2.2.1.; 7.2.1.; 14.1.1.с. 
пријестОлонасљедник не него престоло

насљедник (В.) 

пријестолонасљедница не него престоло

насљедница (В.) 
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приказивiiч 

пријестО.ље и пријестоље ијек. (ек. престо

ље и престоље), -а с, ген. мн. -оља 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

пријестони и пријестони ијек. (ек. престо

ни и престони), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

пријестоница и пријестоница ијек. (ек. пре

стоница и престоница), -е ж, вок. -е, ген. мн. 

-йца 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.а. 
пријестоничiiр и пријестоничiiр ијек. (ек. 

престоничiiр и престоничiiр), -а М, вок. -е и 

-у, инстр. -ом И -ем, мн. -ари, -ара 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.1.3.; 14.1.1.а. 

пријестонички и пријестонички ијек. (ек. 

престонички и престонички), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пријетити ијек. (ек. претити), пријетйм (ек. 

прётйм), прил. сад. пријетеhи (ек. претеhи) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

пријетња ијек. (ек. претња), -е Ж, ген. мн. при

јетња и пријетњй (ек. претња и претњй) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

пријетоп ијек. (ек. претоп), -а м, мн. прије

топи, пријетопа (ек. претопи, претопа) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.1.с. 

пријеhи и пријеliи (ијек., поред преliи и пре

hи), пријеђем 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
пријечац не него пречац (В.) 

пријечити ијек. (ек. пречити), пријечйм (ек. 

пречйм), прил. сад. пријечеhи (ек. пречеhи) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

пријечница ијек. (ек. прёчиица), -е ж, ген. мн. 

пријечнйца (ек. пречница) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

пријечњiiк ијек. (ек. прёчњiiк), -а м, мн. при

јечњаци, пријечњака, пријечњацима (ек. преч

њаци, пречњiiка, пречњiiцима), (запонац, запо

рац) 2.1.4.2.1.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
пријин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према прија, -е 

ж) 4.2.а.; 14.3. 
пријичин и пријичин, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према пријица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пријонути не него прионути (В.) 

приказивiiч, -ача М, вок. приказивачу, ин

стр. -ачем (не -ом), мн. приказивачи, прикази

вача 14.1.1.а. 



прикачивати 

прикачивати, -качујём, прил. сад. прикачу

јући 14.5.1.1.(2). 
прикачити, -им 14.5.1.1.(4). 
прикладност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
приклекнути и приклеliи, приклекнём 

14.5.1.1.(1). 
прикш!штити ек. уп. ијек. приклијешти-

ти 

приклијештити ијек. (ек. приклештити), 

приклијештим (ек. приклёштим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

приклйнчити, -им 14.5.1.1.(4). 
прикључак, -чка м, МН. прикључци, прикљу

чака, прикључцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прикљученије, -а с, (цсл. доживљај, дога

ђај) 14.1.3. 
прикључивати, -кључујём, ПРИЛ. сад. при

кључујући 14.5.1.1.(2). 
прикључити, прикључим 14.5.1.1.(4). 
прикопчавати, -копчавам, 3. Л. МН. прикоп

чавају, ПРИЛ. сад. прикопчавајући 14.5.1.1.(3). 
прикопчiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. при

копчаји, прикопчаја 14.1.1.Ь.С. 

прикопчати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прикрајак, -ајка м, МН. прикрајци, прикраја

ка, прикрајцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прикраliивати, -краћујём, прил. сад. прикра-

ћујући 14.5.1.1.(2). 
прикрити, прикријём 14.5.1.1.(2). 
прикричати, -чим 14.5.1.1.(4). 
прикричавати, -кричавам, 3. Л. мн. прикри-

чавају, ПРИЛ. сад. прикричавајући 14.5.1.1.(2). 
прикрочити, прикрочим 14.5.1.1.(4). 
прикрчивати, -крчујём 14.5.1.1.(2). 
прик:рчити, прикрчим 14.5.1.1.(4). 
прикумак, -умка м, ВОК. прикумче, МН. 

прикумци, прикумака, прикумцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

прикупљiч, -ача м, ВОК. прикупљачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. прикупљачи, прикупљача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
прикупљивати, -купљујём, ПРИЛ. сад. при

купљујући 14.5.1.1.(2). 
прикучивати, -кучујём, ПРИЛ. сад. прикучу

јући 14.5.1.1.(2). 
прикучити, прикучим 14.5.1.1.(4). 

прилив 

прилагiч, -ача м, ВОК. прилагачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. прилагачи, прилагача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

прилагодљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прилагођавати, -гођавам, 3. Л. МН. прила

гођавају, ПРИЛ. сад. прилагођавајући 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3) = прилагођивати, -гођујём, ПРИЛ. 

сад. прилагођујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прилагођење, -а с, ген. МН. прилагођења 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
прилагођивати = прилагођавати (в.) 
прилаз, -а м, МН. прИлази, прИлiiза 14.1.1.С. 

= прilлазак, -ска м, МН. прйласци, прилазака, 

приласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
прilлазак = прилаз (в.) 
прилевати (боље приливати) ек. уп. ијек. 

прилијевати 

(в.) 

прилегати ек. уп. ијек. прилијегати 

прилежан ек. неуоб. = ек. и ијек. приљежан 

прйлён ек. уп. ијек. прйлијен 

Прilлеп = Прilлип, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.С. 

прilлепак ек. уп. ијек. прilљепак 

Прilлепац, -пца м, инстр. -епцем (не -ом), МН. 

Прилепци, Прилепаца, (становник Прилепа, уп. 

Прilлепчанин) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
прилепити ек. уп. ијек. прилијепити 

прилепљив ек. уп. ијек. приљепљив 

прилепљивати ек. уп. ијек. приљепљива-

ти 

прилепљивост ек. уп. ијек. приљепљивост 

прilлепскй, -а, -о, ген. МН. -их, (према При

леп) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Прilлепчании, -а м, МН. Прилепчани, При

лепчана, (уп. Прilлепац) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Прilлепчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
прилепчив ек. уп. ијек. приљепчив 

прилетети ек. уп. ијек. прилетјети 

прилетјети ијек. (ек. прилетети), прилетим 

2.1.2.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прилеliи и прilлеliи, прилегнём 14.5.1.1.(1). 
прилив, -а м, МН. прИливи, прИлива (ек. и 

ијек., уп. приљев) 2.1.4.1.; 14.1.1.С. 
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прitливак 

прitливак, -йвка м, мн. прiшйвци, прiши

вака, прилйвцима (ек. и ијек., уп. прilљевак) 

2.1.4.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.I.С. 
приливати, прiшйвам, 3. л. мн. приливају, 

прил. сад. приливајући (ек. И ијек., уп. прилије

вати) 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(3). 
прилијевати ијек. (ек. прилевати), прил(иј) 

евам, 3. л. мн. прилијевају (ек. прилевају), прил. 
сад. прилијевајући (ек. прилевајући) (боље при

ливати) 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прилијегати ијек. (ек. прилегати), прилије

жем (ек. прилежем), прил. сад. прилијегајући (ек. 

прилежући) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прilлијен ијек. (ек. прilлён), -а, -о, одр. при

лијенй (ек. приленй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

прилијепити ијек. (ек. прилепити), прилије

пйм (ек. прилепйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прилијетати ијек. (ек. прилетати), прiши

јећем (ек. прилећем), прил. сад. прилијећући (ек. 

прилећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прилика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Прitлип = Прitлеп (в.) 

приличан, -ч на, -ч но, одр. прИличнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
приличити, -йм, прил. сад. прИличећи 

14.5.1.1.(4). 
прилог, -а м, мн. прИлози, прИлога, прИло

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прitложак, -ш ка М, мн. прилошци, прило

жака, прилошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

прилошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
приљежан ијек. (ек. неуоб. прилежан), -жна, 

-жно, одр. приљежнй и прйљежнй (ек. неуоб. при

лежнй и прИлежнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

прilљепак ијек. (ек. прitлепак), -пка М, мн. 

приљепци, приљеПiiКii, приљепцима (ек. при

леп ци, прилепака, прилепцима) 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

приљепљив ијек. (ек. прилепљив), -а, -о, одр. 

приљепљивй (ек. прилепљивй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
приљепљивати ијек. (ек. прилепљива

ти), -љепљујем (ек. -лепљујем), прил. сад. при-
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примерити 

љепљујући (ек. прилепљујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

приљепљивост ијек. (ек. прилепљивост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

приљепчив ијек. (ек. прилепчив), -а, -о, одр. 

приљепчивй (ек. прилепчивй), -а, -о, ген. ми. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
примабалерина, -е ж, ген. мн. примабале

рина 14.1.2.1.Ь. 

примадона, -е ж, ген. мн. примад6на 

14.1.2.1.Ь. 

примак, -а м, мн. примаци, примака, прима

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
примакнути и примаliи и примаliи, при

макнем 14.5.1.1.(1). 
прималац, -аоца м, вок. -аоче, инстр. -аоцем 

(не -ом), мн. примаоци, прималаца, примаоци

ма 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
примамљивати, -мамљујем, прил. сад. при

мамљујући 14.5.1.1.(2). 
примамљивач, -ача М, вок. примамљивачу, 

инстр. -ачем (не -ом), мн. примамљивачи, при

мамљивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
примамљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
примаријус и примаријус, -а м, мн. -уси, 

-уса (и примарiiј, -ија М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

-ији, -йјii) 5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 
приматёљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
примаliи и примаliи = примакнути (в.) 

примедба ек. уп. ијек. примједба 

примена ек. уп. ијек. прИмјена 

применити ек. уп. ијек. примијенити 

применљив и примењив ек. уп. ијек. при-

мјенљив и примјењив 

применљивiiст = примењивiiст (в.) 
примењив = применљив (в.) 
примењiiвати ек. уп. ијек. примјењiiвати 

примењивiiст и примеиљивост ек. уп. ијек. 

примјењивост и примјеиљивiiст 

пример ек. уп. ијек. примјер 

примерак ек. уп. ијек. примјерак 

примеран ек. уп. ијек. примјеран 

примереност ек. уп. ијек. примјереност 

примерити ек. уп. ијек. примјерити 



примерицё 

примерицё ек. уп. ијек. примјерицё 

примерност ек. уп. ијек. примјерност 

прИмеса ек. уп. ијек. примјеса 

примесити ек. уп. ијек. примијесити 

приметан и приметан ек. уп. ијек. прИмје-

тан и примјетан 

приметити ек. уп. ијек. примијетити 

приметљив ек. уп. ијек. примјетљив 

прИметност и приметност ек. уп. ијек. при-

мјетност и примјетност 

примеliивати ек. уп. ијек. примјеliивати 

примечити,примёчйм,(пригњечити,до

делити) 14.5.1.1.(4). 
примијенити ијек. (ек. применити), прими

јенйм (ек. примёнйм) 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
примијесити ијек. (ек. примесити), прими

јесйм (ек. примёсйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
примијетити ијек. (ек. приметити), прими

јетйм (ек. примётйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прИмйсао, -йсли М, инстр. -йсли И -йшљу 

7.1.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
примитак, -тка М, МН. примици, примй

Tiiкa, примицима 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 1O.1.2.1.а.; 
14.1.1.с. 

примитивац, -вца М, вок. прймитйвче, инстр. 

-ивцем (не -ом), МН. примитивци, примИтйва

ца, примитивцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 11.1.1.(2); 
14.1.1.а.Ь. 

примитивистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

примитйвка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
примитивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
примицати, примичём 1l.l.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
примједба ијек. (ек. примедба), -ё ж, ген. МН. 

примU)едаба и прим(ј)едбй, (Клајн 2009: "йри
меgба: ген. МН. Йримеgаба. боље него upUMeg
би.") 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

примјена ијек. (ек. прИмена), -ё ж, ген. МН. 

прймU)ёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
примјенљив и примјењив нјек. (ек. при

менљив и примењив), -а, -о, одр. прим(ј)ен

љивй и прим(ј)ењивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

примјенљивост = примјењивост (В.) 

примопредiјнйк 

примјењив = примјенљив (В.) 
примјењивати ијек. (ек. примењивати), 

-мШењујём, прил. сад. примU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

примјењивост и примјенљивост ијек. (ек. 

примењивост и применљивост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

примјер ијек. (ек. пример), -а М, мн. примU)е

ри, примU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
примјерак ијек. (ек. примерак), примU)ерка 

М, МИ. примU)ерци, примU)ерака, примU)ерци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
примјеран ијек. (ек. примеран), -рна, -рно, 

одр. прим(ј)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

примјереност ијек. (ек. примереност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

примјерити ијек. (ек. примерити), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

примјерицё ијек. (ек. примерицё), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
примјерност ијек. (ек. примерност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

прИмјеса ијек. (ек. прИмеса), -ё ж, ген. мн. 

прймU)ёса 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
примјетан и примјетан ијек. (ек. прИме

тан и приметан), -тна, -тно, одр. прйм(ј)етнй 

и примU)етнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

примјетљив ијек. (ек. приметљив), -а, -о, одр. 

примU)етљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

примјетност и примјетност ијек. (ек. при

метност и приметност), -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
примјеliивати ијек. (ек. примеliивати), 

-мШећујём, прил. сад. примU)ећујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

примопрi!даја, -ё ж, ген. мн. примопрёдајii 

14.1.2.1.Ь. 

примопредiiјнйк, -а М, мн. примопредај

нйци, примопредајнйка, примопредајнйцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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Примора Ц 

Примора Ц и Приморац, -орца м, инстр. -ор

цем (не -ом), мн. -орци, -ораца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. и примора Ц и приморац, -орца М, вок. 

-орче, инстр. -орцем (не -ом), мн. -орци, -ораца 

6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Приморје и Приморје, -ас 1.2.1.1.h.; 14.1.3. и 

приморје и приморје, -а с, ген. мн. -орја 14.1.3. 
Приморка и Прим ор ка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а.Ь. 
и приморка и приморка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
приморскй и прitморскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
примрачити, примрачйм 14.5.1.1.(4). 
принаliи и принiliи, принiiђём 14.5.1.1.(2). 
принести и принести не него принёти и 

принијети (в.) 

принёти ек. уп. ијек. принијети 

принијети ијек. (ек. принёти (не принести и 

принести», принесём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
приникнути и приниliи, приникнём 

14.5.1.1.(1). 
приниliи = приникнути (в.) 

принуђавати, -нуђавам, 3. Л. МН. принуђава
ју, ПРИЛ. сад. принуђавајући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3) = 

принуђивати, -нуђујём, ПРИЛ. сад. принуђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
принуђивати = принуђавати (в.) 
принц, -а М, ИОК. принче, инстр. принцем 

(не -ом), мн. принчеви, принчёва l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

принципијёлан, -лна, -лно, одр. принципи

јёлнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
принципијелност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
принчев, -а, -о, ген. МН. -йх 3 .. [2.;· 4.2.а.; 

14.3. 
приоде(с)ти ек. уп. ијек. приОдјЩс)т.и 

приодеиути ек. уп. ијек. приодје"у'Пи 

приодје(с)ти ијек. (ек. приоде(с)ти); прио-

дШенём и -дедём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
приодјенути ијек. (ек. приоденути), при

одШенём (ијек. уп. приоде(с)ти и приодје(с) 

ти) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
прионљив, -а, -о, ОДр. прионљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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припицати 

прионути (не пријенути, пријонути), при

онём 5.2.3.; 14.5.1.1.(1). 
приопштавати, -општавам, 3. л. МН. приоп

штавају, ПРИЛ. сад. приопштавајући 14.5.1.1.(3). 
приопштити, приопштйм 14.5.1.1.(4). 
прiioр, -а М, ИОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, МН. 

приори, приора 5.2.3.; 14.1.1.а. 
приорitтёт, -ета М, МН. приоритети, приори

тета 5.2.3.; 14.1.1.С. 
приорitтётнii, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
припаднiiк, -а М, ИОК. -йче, МН. припаднй

ци, припаднйка, припаднйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
припадност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
припаљивати, -шiљујём, ПРИЛ. сад. пришi

љујући 14.5.1.1.(2). 
припасiч, -ача М, инстр. -ачем (не -ом), МН. 

припасачи, припасача 3.1.3.; 14.1.1.С.Ь. 
припасивати, -шkујём, ПРИЛ. сад. пришkу

јући 14.5.1.1.(2). 
припасти, припаднём и припанём 

14.5.1.1.(1). 
припев ек. уп. ијек. припјев 

припевавати ек. уп. ијек. припјевавати 

припевати ек. уп. ијек. припјевати 

прiinејд, -а М, (Клајн 2009: upuuejg, йосшйејg 
(енгл. prepaid, postpaid, изрази у мобилној теле
фонији); не upu-uejg, йосш-йејg нити upuueug, 
ЙосШЙеug.") 14.1.1.; 15.1.1.а. 

прiinека, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ёка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

приперак, -ёрка М, МН. припёрци, припера

ка, припёрцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.l.1.С. 
припеliак, -ћка м, МН. припећци, припећiiка, 

припећцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
припеliи и припеliи, припечём l1.1.1.а.(1); 

14.5.1.1.(2) и припекнём 14.5.1.1.(1). 
припечатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
припијен, -ена, -ено, ОДр. припијенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
припитомљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
припицати, -чём , прил. сад. припичући 

2.1.4.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 



прйпјев 

прйпјев ијек. (ек. прйпев), -а М, МН. припU)е

ви, припU)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
припјевавати ијек. (ек. припевавати), -пU)е

вавам, 3. л. МН. припU)евавају, прил. сад. припU)е
вавајуhи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

прilпјевати ијек. (ек. прilпевати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

прilпјецати, -чем (ијек., поред прilпи

цати), прил. сад. припјечуhи 2.1.2.; 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
прilплод, -а М, МН. приплоди, приплода 

14.1.1.с. 

прИnовед ек. уп. ијек. приповијед 

приповедалац ек. уп. ијек. приповиједа

лац 

приповедалачкй ек. уп. ијек. приповиједа-

лачкй 

ца 

приповедало ек. уп. ијек. приповиједало 

приповедаоц не него приповедалац (В.) 

приповедати ек. уп. ијек. приповиједати 

приповедач ек. уп. ијек. приповједач 

приповедачица ек. уп. ијек. приповједачи-

приповедачкй ек. уп. ијек. приповједачкй 

приповедити ек. уп. ијек. приповједити 

приповеднй и прИnоведнй ек. уп. ијек. при-

повједнй и приповједнй 

прИnовеснй ек. уп. ијек. приповијеснй 

прИnовест ек. уп. ијек. приповијест 

прИnоветка и приповетка ек. уп. ијек. при-

повијетка и приповијетка 

прИnовечица и приповечица ек. уп. ијек. 

прИnовијечица и приповијечица 

приповијед ијек. (ек. приповед), -и Ж, инстр. 

прйповиједи и приповијеђу (ек. прйповеди и 

приповеђу), лок. приповиједи и приповиједи (ек. 

приповеди и прйповёди), ген. МН. приповиједй и 

прйповиједй (ек. приповедй и прйповедй) 2.1.1.; 
2.2.1.; 3.3.2.а.; 14.1.2.2. 

приповиједалац (не приповиједаоц) ијек. 

(ек. приповедалац, не приповедаоц), -аоца М, 

вок. -аоче, инстр. -аоцем (не -ом), МН. припови

једаоци, приповиједалаца, приповиједаоцима 

(ек. приповедаоци, приповедалаца, припове

даоцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

прИnомiili 

приповиједалачкй ијек. (ек. приповедалач

ки), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

приповиједало ијек. (ек. приповедало), -а с 

И М, ген. мн. -ала 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.; 14.1.3. 
приповиједаоц не него приповиједалац 

(В.) 

приповиједати ијек. (ек. приповедати), -по

виједам (ек. -поведам), 3. л. мн. приповиједају 
(ек. приповедају), прил. сад. приповиједајући (ек. 

приповедајуhи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прИnовијеснй ијек. (ек. приповесни), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
приповијест ијек. (ек. прИnовёст), -и ж, инстр. 

приповијести и приповијешћу (ек. приповести и 

прйповёшhу), лок. приповијести и приповијести 

(ек. приповести и приповести), ген. мн. припови

јестй и приповијестй (ек. приповестй и припо

вести) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 14.1.2.2. 
прИnовијетка и приповијетка ијек. (ек. при

повётка и приповетка), -е Ж, дат. -тки И -ци, 

ген. мн. припов(и)једiiка и приповједака и при

пов(и)једiiка (ек. приповедака и приповедака) 

2.1.1.; 2.1.2.1.с.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 10.l.2.1.a.; 11.3.2Ј.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

приповијечица и приповијечица ијек. (ек. 

прйповечица и приповечица), -ё ж, ген. мн. 

-йца 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
приповједач ијек. (ек. приповедач), -ача М, 

вок. приповU)едачу, инстр. -ачем (не -ом), мн. 

приповU)едачи, приповU)едача 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

приповједачица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -и ца 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
приповједачки ијек. (ек. приповедачки), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
приповједити ијек. (ек. приповедити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
приповједни и прИnовједни ијек. (ек. при

поведни и прИnоведни), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

припознавати, -познајем, прил. сад. припо

знајуhи 14.5.1.1.(2). 
прйпој, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. припоји, 

припоја 14.1.1.Ь.с. 

припомiili, -и ж, инстр. -моћи и -моћу 

14.1.2.2. 
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припомоliи 

припомоliи и припомоliи, припомогнём 

14.5.1.1.(1). 
при пОСлати, припошаљём и припошљём 

14.5.1.1.(2). 
приправљач, -ача М вок. приправљачу, иистр. 

-ачем (не -ом), МН. приправљачи, приправљача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
приправнйк и прiiправнйк, -а М, вок. -йче, 

МН. -ици, -и ка, -ицима lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

приправнйчкй и прiiправнйчкй, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
припрiвнйштво и прiinравнйштво, -а с 

10.3.; 14.1.3. 
приправност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
припретити ек. уп. ијек. припријетити 

припреliи и припреliи = припрегнути (в.) 

припреliнвати, -прећујём, прип. сад. припре-

hујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
припречitвати, -пречујём, прип. сад. при

пречујући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
припречити ек. уп. ијек. припријечити 

припријетити ијек. (ек. припретити), 

припријетим (ек. припрётим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

припријечити ијек. (ек. припречити), 

припријечим (ек. припрёчим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

прiiпростiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
припукнути и припуliи, припукнём 

14.5.1.1.(1). 
припуliи = припукнути (в.) 
прирастак, -аска М, МН. прирасци, прираста

ка, прирасцима 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прирачунавати, -чунавам, 3. n. МН. прирачу

юiвају, прип. сад. прирачунавајуhи 14.5.1.1.(3). 
прирачунати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прiipаштај, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. при

раштаји, прйраштаја 14.l.l.b.C. 
прирашliitвати, -рашhујём, прип. сад. при

рашhујуhи 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
приредити, прирёдим 14.5.1.1.(4). 
приређitвати, -ређујём, прип. сад. приређу

јући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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приручан 

приређивач, -ача М, вок. приређивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. приређивачи, приређивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
приређивачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
прирепак, -пка М, вок. прирепче, МИ. приреп

ци, прирепака, прирепцима 6.2.1.; lI.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

прitроднiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прitродњак, -а М, вок. -аче, МН. природња

ци, природњiiка, природњацима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
прitродњачкй, -а, -о, ген. МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прitродњаштво, -а с 10.3.; 14.1.3. 
прироДознаиац, -нца М, вок. природознанче, 

инстр. -анцем (не -ом), МН. природознанци, при

родознiiнаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.l.l.a.b. 
природознанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
природопitсац, -сца М, вок. природопишче, 

инстр. -исцем (не -ом), МН. природописци, приро

дописаца 6.2.1.; 8.2.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
природопitшчев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
природословац, -вца М, вок. прироДословче, 

инстр. -овцем (не -ом), МН. природословци, при

род6сЛОВiiца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
природiк:лiiвка, -ё ж, дат. -КИ, ген. МИ. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
природосл6вчев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
прИрођен, -а, -о, одр. прирођени, -а, -о, ген. 

МН. -их 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
прирођеник, -ика М, вок. прирођениче, МН. 

прирођеници,прирођеника,прирођеницима 

11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
прИрођенiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прнрођење, -а с, ген. МН. прирођења 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
прitрок, -а М, МН. прироци, прирока, приро

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
приручан, -чна, -чно, одр. приручни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



прirpучнйк 

прirpучнйк, -а м, мн. приручници, прируч

ника, приручницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
присађивати, -сађујём, прип. сад. присађу

јући 14.5.1.1.(2). 

присвајiiч, -ача м, вок. присвајачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. присвајачи, присвајача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

присвојити, присвојим, импер. присвој, при

својте 14.5.1.1.(4). 
присебност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
присегнути и присеliи и присёliи, присёг

нём 14.5.1.1.(1). 
приседати и приседати ек. уп. ијек. присје-

дати и присједати 

присести ек. уп. ијек. присјести 

присетити се ек. уп. ијек. присјетити се 

присеliати се ек. уп. ијек. присјеliати се 

присеliи ек. уп. ијек. присјеliи 

присеliи и присёliи = присегнути (В.) 
присијати, -ам 14.5.1.1.(3). 
присиљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
присипати, присипам, прип. сад. присипа

јући 14.5.1.1.(3) и присипљём, прип. сад. приси
пљући 14.5.1.1.(2). 

присједати ијек. (ек. приседати), присU)ё

дам, 3. п. мн. присU)едају, прип. сад. присU)еда
јући и присједати ијек. (ек. приседати), при

сШедам, прип. сад. присU)едајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

присјести ијек. (ек. присести), прис(ј)еднём 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
присјетити се ијек. (ек. присетити се), -йм 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
присјеliати се ијек. (ек. присеliати се), -ам 

се, прип. сад. прис(ј)ећајући се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

присјеliи ијек. (ек. присеliи), присијечём (ек. 

присечём) 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
прискакати, прискачём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прискакивати, -скакујём, прип. сад. приска

кујуhи 14.5.1.1.(2). 
прискочити, прискочим 14.5.1.1.(4). 
прислати, пришаљём 14.5.1.1.(2). 

присукати 

прислушкивiiч, -ача м, вок. прислушкивачу, 

инстр. -ачем (не -ом), прислушкивачи, прислу

шкивача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
присмакати, присмачём, прип. сад. присма

чуhи 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
присмочити, присмочим 14.5.1.1.(4). 
присност и -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
приспевак ек. уп. ијек. приспјевак 

приспевати ек. уп. ијек. приспијевати 

приспети ек. уп. ијек. приспјети 

приспеliе ек. уп. ијек. приспијеliе 

приспијевати ијек. (ек. приспевати), при-

спијёвам (ек. приспёвам), 3. п. мн. приспијевају 
(ек. приспевају), прип. сад. приспијевајући (ек. 

приспевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
приспијеliе ијек. (ек. приспеliе), -а с, ген. мн. 

приспијећа (ек. приспећа) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
приспјети ијек. (ек. приспети), приспијём 

(ек. приспём) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
присретати, -ћём, прип. сад. присрећући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
присталост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пристанак, -анка М, мн. пристанци, приста

нака, пристанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пристанйшнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пристао, -ла, -ло, одр. пристали, -а, -6, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
пристигнути и пристиliи, пристигнём 

14.5.1.1.(1). 
пристојност и пристојност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пристранак, -анка М, мн. пристранци, 

пристранака, пристранцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

пристрасност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пристрастан (не пристрасан), пристрасна, 

пристрасно, одр. пристрасни, -а, -6, ген. мн. -их 
6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

приступачан, -ч на, -чно, одр. приступачни, 

-а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
приступачност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
присукати, присучём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
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присукивати 

присукивати, -су ку јем, прип. сад. присуку

јући 14.5.1.1.(2). 
прИсуство,-ас,мн. присуства,присустава 

6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. = присутност, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
присуствовати, -ву јем, прип. сад. присуство

вајући 14.5.1.1.(2). 
присутнйк, -а м, вок. -йче, мн. присутнй

ци, присутнйка, присутнйцима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
присутност = присуство (в.) 

прИтајеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
притакнути и притаliи и притаliи, при

такнём 14.5.1.1.(1). 
притаliи и прИтаliи = притакнути (в.) 
притворенйк, -нка м, вок. прйтворенйче, мн. 

притвореннци,притвореннка,притвореннци

ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
притворенйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
притв6рност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
притвРДити, притврдйм 14.5.1.1.(4). 
притврђивати, -тврђујём, прип. сад. притвр-

ђујуhи 14.5.1.1.(2). 
притегнути, притёгнём 14.5.1.1.(1). 
притекнути = притеliи (в.) 
притеравати ек. уп. ијек. притјеравати 

прИтерати ек. уп. ијек. прИтјерати 

притеривати = притеравати (в.) 
притесиити ек. уп. ијек. притијеснити 

притећи и прИтеliи, притечём = притекну-

ти, притекнем 11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
притијеснити ијек. (ек. притеснити), прити

јеснйм (ек. притеснйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прйтисак и притисак, -ска м, МН. -сци, -са

ка, -сцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
притискати, притйскiiм, 3. П. ми. притиска

ју, прип. сад. притнскајуhи 14.5.1.1.(3) и притй
шhём, прип. сад. притншhуhи 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

прИтицати, -чём, прип. сад. притичуhи, ек. 

и ијек. 14.5.1.1.(1). 
притјеравати ијек. (ек. притеравати), -тШе

равам, 3. П. МН. притU)еравају, прип. сад. притU)е
равајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = при тј ери ва-
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прихватач 

ти ијек. (ек. притеривати), -тШерујем, прип. сад. 

притU)ерујуliи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
прИтјерати (не приliерати) ијек. (ек. прите

рати), -ам 14.5.1.1.(3); 2.1.2.; 2.2.2. 
притјеривати = притјеравати (в.) 
притка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. притiiка 

и приткй 6.2.2.Ь.; 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

приткати, приткам 14.5.1.1.(3) и приткем 
14.5.1.1.(1). 

прйтока, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ока 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

прИточиli = прйточица (в.) 

прйточица, -е ж, ген. МН. прйточйца 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. = прИточиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), 

ми. приточиhи, приточйha 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
прит(шети се ек. уп. ијек. прит(шјети се 

прит(шјети се ијек. (ек. прит(шети се), -пйм 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4); 
притрчавати, -трчавам, 3. П. МН. притрчава

ју, прип. сад. притрчавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
притрчати, -йм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
притући и прИтуliи, притучем 11.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
приliакнут, -а, -о, ОДр. прићакнутй, -а, -о, 

ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
приliерати не него прИтјерати (в.) 

приliи и приliи, приђём 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
приliутати се, -тйм се 14.5.1.1.(4). 
прИуза, -ё ж, ген. МН. прйуза, (уже, конопац) 

14.1.2.1.Ь. 

прilyздржај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. прй

уздржаји, прйуздржаја 14.1.1.Ь.С. 

приучавати, -учавам, 3. п. мн. приучавају, 
прип. сад. приучавајући 14.5.1.1.(3). 

прИучен, -а, -о, ОДр. приученй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
приученост, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
приучити, приучйм 14.5.1.1.(4). 
приуштити, приуштйм 14.5.1.1.(4). 
прilxват, -а м, МН. прйхвати, прйхвата 

14.1.1.С. 

прихватати и прихваliати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прихватач, -ача м, ВОК. прйхватачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. прихватачи, прихватача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 



прихватљивост 

прихватљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прихватиик, -а м, вок. -иче, мн. прихватни

ци, прихватникii, прихватнйцима ll.1.1.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

прихваliати = прихватати (в.) 

приходити, приходйм 14.5.1.1.(4). 
прихранити, прихрiiним 14.5.1.1.(4). 
прихрањивати, -храњујём, прип. сад. при-

храњујући 14.5.1.1.(2). 

ти 

прицепити ек. уп. ијек. прицијепити 

прицепљивати ек. уп. ијек. прицјепљива-

прицијепити ијек. (ек. прицепити), приције

пим (ек. прицёпим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
прицјепљивати ијек. (ек. прицепљивати), 

-цU)епљујём, прип. сад. прицU)епљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

прича, -ё ж, ген. МН. прича 14.1.2.1.Ь. 

причалац (не причаоц), -аоца м, ВОК. -аоче, 

инстр. -аоцем (не -ом), МН. причаоци, причалаца, 

причаоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
причалачкй, -а, -6, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
причалица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

причало, -а с и м, ген. МН. причала 14.1.1.; 
14.1.3. 

причаоц не него причала Ц (в.) 

причати, -ам 14.5.1.1.(3). 
причати, причам, 3. П. МН. причају, прип. сад. 

причајући 14.5.1.1.(3). 
причврљити, причврљим 14.5.1.1.(3). 
прilчвреий, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
причврстити, причврстим 14.5.1.1.(4). 
причвршliење, -а с, ген. МН. причвршћења 

14.1.3. 
причвршliивати, -чвршћујём, прип. сад. 

причвРшћујући 14.5.1.1.(2). 
причекати, -ам 14.5.1.1.(3). 
причекивати, -чекујём, прип. сад. причеку

јући 14.5.1.1.(2). 
причепити, причёпйм 14.5.1.1.(4). 
причеснй и причесии, -а, -6, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 

пркосиик 

причееник, -а м, ВОК. -иче, МН. причеснй

ци, причеснйка, причеснйцима ll.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

причесница и причесница, -ё ж, ВОК. -е, ген. 

МН. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

причест, -и ж, инстр. -ести и -ешћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
причестити, причёстим 14.5.1.1.(4). 
причешљавати, -чешљiiвам, прип. сад. при

чешљавајући 14.5.1.1.(3). 
причешљати, причешљам и причешљам 

14.5.1.1.(3). 
причешliе и причешliе, -а с, ген. МН. -ёшћа 

14.1.3. 
причешliивати, -чешћујём, прип. сад. при

чешћујући 14.5.1.1.(2). 
причинити, причиним 14.5.1.1.(4). 
причињ8вати, -чињавам. 3. П. мн. причиња

вају, прип. сад. причињавајући 14.5.1.1.(3). 
причињати, причињам, 3. П. МН. причињају, 

прип. сад. причињајући 14.5.1.1.(3). 
причица, -ё ж, ген. МН. причицii 14.1.2.1.Ь. 

причљив, -а, -о, одр. причљиви, -а, -6, ген. 
МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

причљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
причувати, причувам 14.5.1.1.(3). 
пришт, пришта м, инстр. приштем и при

штом. МН. приштеви, приштёва 14.1.1.С. 

Приштевац, -вца м, инстр. -евцем (не -ом), 

мн. Приштевци, Приштёваца, (становник При

штине) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
Приштевка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -ки, 

(становница Приштине) 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

при штедети ек. уп. ијек. приштедјети 

приштедјети ијек. (ек. приштедети), -дим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
приштиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. при

штићи, прИштЙћа. (дем. од пришт) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

пркоситост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пркосник, -а м, ВОК. -иче, МН. пi'жосници, 

пркосника, пркосницима ll.1.l.a.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 
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пркоснiiст 

пркоснiiСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прљавац, -авца м, ВОК. прљавче, мн. прљав

ци, прљаваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.с. 
прљавица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

прљави чин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

прљавiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прнути не него прхнути (В.) 

Прњаворац, -орца м, инстр. -орцем (не -ом), 

мн. Прњаворци, Прњавораца, (становник Пр

њавора) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. и прњаворац, 
-орца м, ВОК. прњаворче, инстр. -орцем (не -ом), 

мн. прњаворци, прњавораца 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
Прњавiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (становница Прњавора) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.а.Ь. и прњавiiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
проiрчити, -им 14.5.1.1.(4). 
пробављивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пробадiч, -ача м, инстр. -ачем (не -ом), мн. 

пробадачи, пробадача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
пробдевати ек. уп. ијек. пробдијевати 

прОбдети ек. уп. ијек. прОбдјети 

пробдијевати ијек. (ек. пробдевати), пр6-

бдијевам (ек. проодёвам), 3. n. мн. пробдијевају 

(ек. пробдевају), прип. сад. пробдијевајуhи (ек. 

пробдевајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прОбдјети ијек. (ек. прОбдети), пр6бдим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пробежати ек. уп. ијек. пробјежати 

пробелети ек. уп. ијек. пробијељети 

пробелити ек. уп. ијек. пробијелити 

пробеседити ек. уп. ијек. пробесједити 

пробесједити ијек. (ек. пробеседити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пробеliарити се, -беhiiрим се 14.5.1.1.(4). 
пробијати, прооијам, 3. n. мн. пробијају, 

прип. сад. пробијајуhи 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
пробијiч, -ача м, ВОК. пробијачу, инстр. -ачем 

(не -ом), мн. пробијачи, пробијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 
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провiлнйк 

пробијелити ијек. (ек. пробелити), про 

б(иј)елим, (учинити белим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

пробијељети ијек. (ек. пробелети), -лим, (по

стати бео) 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пробирати, пробирам, 3. n. мн. пробира

ју, прип. сад. пробирајући и прОбирати, про

бирём, 3.n. мн. пробир~ прип. сад. пробирући 
14.5.1.1.(1). 

пробирiч, -ача м, ВОК. пробирачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. пробирачи, пробирача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

пробирачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

пробitрiчки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

пробисвёт ек. уп. ијек. прОбисвијет 

прОбисветски ек. уп. ијек. прОбисвјетски 

прОбисвијет ијек. (ек. прОбисвёт), -а м, ген. 

мн. пробисв(иј)ёта 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.а. 
прОбисвјетски ијек. (ек. прОбисветски), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
пробледети ек. уп. ијек. проблиједјети 

проблематика, -ё ж, дат. проблематици 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
проблематичан, -ч на, -ч но, одр. проблема

тични, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
проблематичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
проблематски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
проблиједјети ијек. (ек. пробледети), -дим 

2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прОбојац, -ојца м, инстр. -ојцем (не -ом), мн. 

пробојци, пробојаца 6.2.1.; 14.1.1.с. 
проб6јност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пробрчкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
пробуђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пробуђивати, -буђујём, прип. сад. пробуђу

јући 14.5.1.1.(3). 
провалија и провалија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
провiлник, -8 м, ВОК. -и че, мн. пр6вални

ци, пр6валника, пр6валницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 



ПРОВiiЛНЙЧКЙ 

провiiлнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

проваљивати, -ваљу јем, прил. сад. проваљу

јуhи 14.5.1.1.(2). 
проваљивiiч = ПРОВiiЛНЙК (В.) 
Провiiнса и Прованса, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Провансалац, -лца М, инстр. -алцем (не -ом), 

МН. Провансалци, Провансiiлаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

ПроваНСiiлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
проваНСiiЛСКЙ, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

проведив и проведљив, -а, -о, одр. прове

дивй и проведљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
проведивост и проведљивост, -ости ж, ин-

стр. -ости И -ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
проведљив = проведив (В.) 

проведљивост = проведивост (В.) 

проведравати (се), -BeдpiiвaM (се), 3. л. МН. 
проведравају (се), прил. сад. проведравајуhи (се) 

14.5.1.1.(3). 
провежен, провежена, провежено не него 

провезен, провезена, провезено (В. провести 

и провести, према возити) 

провејавати ек. уп. ијек. провијавати 

провејати ек. уп. ијек. провијати 

провенијенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
провентилирати, -илйрам, 3. л. МН. провен

тилирају 14.5.1.1.(3). 
проверавати ек. уп. ијек. провјеравати 

провербијум, -а М, инстр. провербијумом, 

мн. провербијуми, провербијума (и провербиј, 

-ија М, инстр. провербијем, МИ. провербији, про

вербйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
проверити ек. уп. ијек. провјерити 

проверљив ек. уп. ијек. провјерљив 

провести и провести, проведем 14.5.1.1.(1). 
провести и провести, провезем, прид. рад. 

провезен, провезена, провезено (не прове

жен, провежена, провежено), (према возити) 

14.5.1.1.(2). 
провести и провести, провезем, (према ве

сти, везем) 14.5.1.1.(2). 

провиривати 

проветравати ек. уп. ијек. провјетравати 

проветривати ек. уп. ијек. провјетривати 

проветрити ек. уп. ијек. провјетрити 

провидети (се) ек. уп. ијек. провидјети (се) 

провидјети (се) ијек. (ек. провидети (се», 

-дйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
провйдност и провидност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
провизионй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
провИзоријум, -а М, инстр. провизоријумом, 

мн. провизоријуми, провизоријума (и провИзо

риј, -ија М, инстр. провизоријем, мн. провизори

ји, провизорйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
провизорност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
провијавати ијек. (ек. провејавати), -вија

вам (ек. -вејавам), 3. л. МН. провијавају (ек. про
вејавају), прил. сад. провијавајуhи (ек. провеја

вајуhи) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
провијант, -а М, мн. провијанти, провијаната 

5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.а. 
провијатн ијек. (ек. провејати), -јём 2.1.5.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
провинција и провинција, -е ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
провинцијiiЛ, -ала М, вок. провинцијiiле, мн. 

провинцијали, провинцијала 5.1.5.; 14.1.1.а.с. 
провинцијiiлан, -лна, -л но, одр. провин

цијалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
провинцијалац, -лца М, вок. провинцијалче, 

инстр. -алцем (не -ом), мн. провинцијалци, про

винцијiiлаца 5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
= провинцијалист(а), -е М, МИ. провинција

листи, провинцијалйста, провинцијалистима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
провинцијализам, -зма М 5.1.5.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
провинцијалист(а) = провинцијалац (В.) 
провинцијiiлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
провинцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
провиривати, -виру јем, прил. сад. провиру

јуhи, 14.5.1.1.(2). 
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провјеравати 

провјеравати ијек. (ек. проверавати), -вШе

равам, 3. л. МН. провU)еравају, прил. сад. провU)е
равајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

провјерити ијек. (ек. проверити), -нм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

провјерљив ијек. (ек. проверљив), -а, -о, одр. 

провU)ерљивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

провјетравати ијек. (ек. проветравати), 

-вШетравам, 3. л. МН. провU)етравају, прил. сад. 
провU)етравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = 

провјетривати ијек. (ек. проветривати), -вШе

трујём, прил. сад. провU)етрујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

провјетривати = провјетравати (В.) 

провјетрити ијек. (ек. проветрити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
провлака, -ёж, дат. -ци, ген. МН. -ака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

провлачити, провлачiiм, прил. сад. провла

чёћи 14.5.1.1.(4). 
проводаџија, -ё М, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
проводаџијин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
проводаџiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
проводаџика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-йка 3.4.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
проводаџiiница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. про

вощiџiiнiiца 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
проводаџисати, -шём, прил. сад. проводаџи

шући 14.5.1.1.(2). 
проводнiiк и проводнiiк, -а М, вок. -iiче, 

мн. -iiци, -нка, -iiцима 1I.1.1.а.(\); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

провокатор, -а М, вок. -е и -у, инстр. -ом, мн. 

провокатори, провокатора 14.1.1.а. 

проврвети и проврвети ек. уп. ијек. провр

вјети и проврвјети 

проврвјети и проврвјети ијек. (ек. про

врвети и проврвети), -вйм 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

провргнути и проврliи, провргнём 

14.5.1.1.(\). 
провреднити се ек. уп. ијек. провриједни

тисе 
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прогонство 

проврети, проврйм 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(4). 
провриједнити се ијек. (ек. провреднити 

се), провриједнйм се (ек. проврёднйм се) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

провртети и провjrrети ек. уп. ијек. проВр

тјети и провjrrјети 

провртјети и провjrrјети ијек. (ек. про

вртети и провjrrети), -тйм 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

проврliи = провргнути (В.) 

провуliи и провуliи, провучём 1I.1.1.а.(2); 

14.5.1.1.(\). 
проглашавати, -глашавам, 3. л. мн. прогла

шавају, прил. сад. проглашавајући 14.5.1.1.(3) = 

проглашивати, -глашујём, прил. сад. прогла

шујући 14.5.1.1.(2). 
проглашивати = проглашавати (В.) 

прогледавати, -гледавам, 3. л. мн. прогледа
вају, прил. сад. прогледавајући 14.5.1.1.(3). 

проглодавати, -глодавам, 3. л. мн. проглода
вају, прил. сад. проглодавајући 14.5.1.1.(3). 

проглодати, проглођём 14.5.1.1.(2). 
прогнанiiк, -а М, вок. -йче, мн. прогнанйци, 

прогнанйка, прогнанйцима и прогнанiiк, -ика, 

вок. прогнанйче, мн. прогнаници, прогнаника, 

прогнаницима 1I.1.1.а.(\); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
прогнаница и прогнаница, -ё ж, вок. -е, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

прогнанiiчкii и прогнанiiчкii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прогнозер = прогнОстичар (В.) 
прогнозИрати,-озирам,3.л.мн.прогнозИ

рају, прил. сад. прогнозирајући 14.5.1.1.(3). 
прогнОстичар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ем и 

-ом, мн. прогнОстичари, прогнОстичара 3.1.3.; 
14.1.1.а.; = прогнозер, -ера М, вок. прогнозёру, 

инстр. -ом, мн. прогнозери, прогнозера 14.1.1.а. 

прогнОстичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

прогњечити, прогњёчйм 14.5.1.1.(4). 
прогонилац (не прогонио ц), -иоца М, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. прогонио

ци, прогонйлаца, прогониоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
1I.1.1.а.(\); 14.1.1.а.Ь. 

прогониоц не него прогонилац (В.) 

прогонство, -а с, мн. прогонства, прогон

става 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 



прогоњеник 

прогоњеник, -нка м, вок. прогоњенйче, мн. 

прогоњеннци, прогоњеннка, прогоњеннцима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
прогорети ек. уп. ијек. прогорјети 

прогорјети ијек. (ек. прогорети), -йм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

прогревати ек. уп. ијек. прогријевати 

прогрејавати ек. уп. ијек. прогријавати 

прогрејати ек. уп. ијек. прогријати 

прогресitвист(а) = прогресист(а) (в.) 

прогресивitстичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

прогресивност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прогресист(а), -ё м, МН. прогресисти, про

гресйста, прогресистима = прогресitвист(а), 

-ё м, прогресивисти, прогресивйста, прогре

сивистима 14.1.1.е. 

прогресистичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

прогријавати ијек. (ек. прогрејавати), -гри

јавам (ек. -грејавам), 3. П. МН. прогријавају (ек. 
прогрејавају), прип. сад. прогријавајући (ек. про

грејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
прогријати ијек. (ек. прогрејати), -ём 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
прогријевати ијек. (ек. прогревати), про

гријевам (ек. прогрёвам), 3. П. МН. прогријевају 
(ек. прогревају), прип. сад. прогријевајући (ек. 

прогревајући) 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прогукати, прогучём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
продавати, продајём, прип. сад. продајући, 

(не продавајући) 14.5.1.1.(2). 
продавац, -авца, ВОК. продавче, инсТр. -ав

цем (не -ом), МН. продавци, продаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. = продавiч, -ача М, ВОК. 

продавачу, инсТр. -ачем (не -ом), МН. продава

чи, продавача 3.1.3; 14.1.1.а.Ь. 
продавiч = продавац (в.) 
продавачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

продавачицин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
продавiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
проде(с)ти ек. уп. ијек. продје(с)ти 

проденутн ек. уп. ијек. продјенути 

прожвакати 

продефиловати, -ујём 14.5.1.1.(2) (и проде
филирати, -филйрам, 3. П. МН. продефилнрају 
14.5.1.1.(3». 

продирност = прод6рност (в.) 
продје(с)ти ијек. (ек. проде(с)ти), продU)е

нём, -едём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
продјенути ијек. (ек. проденути), продU)е

нём, (уп. и продU)е(с)ти) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
прод6рност = продирност, -ости ж, инСТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
продремати ек. уп. ијек. продријемати 

продрёти ек. уп. ијек. продријети 

продријемати ијек. (ек. продремати), про-

дријемам (ек. продрёмам) 2.1.1; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3) 
и продријемљём (ек. продрёмљём) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

продријети ијек. (ек. продрёти), продрём 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
продубљеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
продувавати, продувавам, 3. П. МН. продува

вају, прип. сад. продувавајући 14.5.1.1.(3). 
продувати, продувам l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2); 

14.5.1.1.(4). 
продувнii и пр6дуВНii, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
продужавати, -дужавам, 3. П. МН. продужа

вају, прип. сад. продужавајући 14.5.1.1.(3) = про

дуживати, -дужујём, прип. сад. продужујући 

14.5.1.1.(2). 
продужетак, -тка м, мн. продужеци, про

дужётiiка, продужецима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
продуживати = продужавати (в.) 

продук(а)т, -кта М, МН. продукти, продука

та 6.3.; 14.1.1.С. 
продуктивност, -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
продуховљеност, -ости ж, инСТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
продуцент, -нта м, МН. продуценти, проду

цёната 6.3.; 14.1.1.а. 
прбђа и пр6ђа, -ё ж, ген. МН. прођа и пр6ђа 

3.2.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

прођавОлити се, прођаволйм се 14.5.1.1.(3). 
прожвакати, прожваћём и прожвачём, (и р. 

прожватати, прожваћём) 14.5.1.1.(2). 
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прождрети 

прождрети ек. уп. ијек. прождријети 

прождријети ијек. (ек. прождрети), про

ждрём 2.1.1.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
прождр.њив (не пождр.њив), -а, -о, одр. про

ждр.њИВi, -а, -о, ген. МН. -йх, 4.2.а.; 14.3. 
прождр.њивац, -ивца м, ВОК. -ивче, инстр. -йв

цем (не -ом), МН. прождрљивци, прождрљиваца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
прождр.њИвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.а.Ь. 
прождр.њивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прожети, прожањём и прожњём 

14.5.1.1.(2). 
прожети, прожмём 14.5.1.1.(2). 
прожетост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прожеliи и прожеliи, прожежём 11.1.I.а.(2); 

14.5.1.1.(1). 
проживети ек. уп. ијек. проживјети 

проживјети ијек. (ек. проживети), -вйм, 

прид. рад. проживио, проживјела, проживјело 

(ек. проживео, -ла, -ло) 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

проживљавати, проживљавам, 3. П. МН. 

проживљавају, прип. сад. проживљавајући 

14.5.1.1.(3). = проживљивати, проживљујём, 

прип. сад. проживљујући 14.5.1.1.(2). 
проживљивати = проживљавати (в.) 

прозаик = прозаист(а) (в.) 
прозаикиња, -ё ж, ген. мн. прозаикйња 

14.1.2.1.Ь. 

прозаист(а), -ё м, МН. прозаисти, прозайста, 

прозаистима 14.1.1.е. = прозаик, -а м, ВОК. -иче, 

МН. прозаици, прозайка, прозаицима 5.2.3.; 
lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

прозаисткиња, -ё ж, ген. МН. прозаисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
прозаичан, -ч на, -ч но, одр. прозаичнй, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прозаичкi, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прозаичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прозеблост и прозеблост, -ости ж, и нстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прозеленети ек. уп. ијек. прозелењети 
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проистеЈiи 

прозелењети ијек. (ек. прозеленети), -нйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прозепсти и прозёпсти, прозебём 8.1.2.2.; 

14.5.1.1.(1). 
прозiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

прозирност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прозодија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
прозодiјскi, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прозор и прозор, -а м, инстр. -ом, МН. -зори, 

прозора и прозора 14.1.1.С. 

прозорче, -ета с 14.1.3. 
прозорчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. про

зорчићи, прозорчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
прозрiчан, -чна, -чно, одр. прозрачни, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прозрачивати, -зрачујём, прип. сад. прозра

чујући 14.5.1.1.(2). 
прозрачити, прозрачйм 14.5.1.1.(4). 
прозрiчност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
произаliи и произiliи, произађём и произ

ићи и произiliи, произиђём 14.5.1.1.(2). 
произвести и произвести, произведём 

14.5.1.1.(1). 
производност и производност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
произвођiч, -ача м, ВОК. произвођачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. произвођачи, произвођача 

3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а.Ь. 
произвођење и произвођење, -а с, ген. мн. 

-ёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
произвОљност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
произиliи и произiliи = произаliи и про

itзiliи (в.) 

произлазити, -им, прип. сад. произлазёћи, 

(Клајн 2009: "йроuзлазuiiiu је боље него йро
uзuлазuiiiu") 14.5.1.1.(4). 

произнliliи и ПРОИЗНiliи, произнађём 

14.5.1.1.(2). 
проистеliи и проистеliи, проистечём 

1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 



проистицати 

проистицати, -чём, прип. сад. проистичући 

2.1.4.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
происходити, -исходим, прип. сад. происхо-

дёћи 14.5.1.1.(4). 
проицирати не него пројицирати (В.) 

пројахати, -шём l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
пројахивати, -јахујём, прип. сад. пројахују-

ћи 14.5.1.1.(2). 
пројашити, -им 14.5.1.1.(4). 
пројек(а)т, -кта М, МИ. пројекти, пројеката 

6.3.; 14.1.1.с. 
пројектант, -а М, МИ. пројектанти, пројекта

ната 6.3.; 14.1.1.а. 
пројектантскii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пројектовати, -тујём, прип. сад. пројекту

јући 14.5.1.1.(2). 
пројекцијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пројекциони, -а, -о, геи. МИ. -их, геи. МИ. -их 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пројечати, -им 14.5.1.1.(4). 
пројицирати (не проицирати), -јицирам, 

3. n. ми. пројицирају, прип. сад. пројицирајући 
14.5.1.1.(3). 

прокапати, -пам и -пљём 14.5.1.1.(3); 
14.5.1.1.(2). 

прокапљивати, -юiпљујём, прип. сад. про

капљујући 14.5.1.1.(4). 
прокишњавати, -кишњавам, 3. n. ми. 

прокишњавају, прип. сад. прокишњавајући 

14.5.1.1.(3). 
проклети, прокунём 14.5.1.1.(1). 
проклетник, -а м, вок. -иче, МИ. проклетни

ци, проклетника, проклетницима ll.l.l.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

проклетство, -а с, ми. проклетства, про

клётстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
проклијавати, -клијавам, 3. n. МИ. про

клијавају, прип. сад. проклијавајући 5.1.5.; 
14.5.1.1.(3). 

проклијати, -ам 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
проклИтiiка, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
проклИтички, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прокопнети ек. уп. ијек. прокопњети 

пролетети 

прокопњети ијек. (ек. прокопнети), -пним 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
прокријумчарити, -јумчарим 14.5.1.1.(4). 
прокрчивати, -крчујём, прип. сад. прокрчу

јући 14.5.1.1.(2). 
прокрчити, прокрчим 14.5.1.1.(4). 
прокувавати, -кувавам, 3. n. МИ. прокувава

ју, прип. сад. прокувавајући = р. прокухавати, 

-кухавам, 3. n. ми. прокухавају, прип. сад. проку

хавајући 4.3.; 14.5.1.1.(3). 
прокувати = р. прокухати, -ам 4.3.; 

14.5.1.1.(3). 
прокупати се, прокупам се и прокупљём 

се 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
прокупачки, -а, -о, геи. МИ. -их, (према Про

купље) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Прокупље, -а с 14.1.3. 
прокурист(а), -ё м, прокуристи, прокури-

ста, прокуристима 14.1.1.е. 

прокухавати р. = прокувавати (В.) 
прокухати р. = прокувати (В.) 
пролазак, -ска М, ми. проласци, пролазака, 

проласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пролазник, -а М, вок. -иче, ми. пролазници, 

пролазника, пролазницима 11.1.I.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

пролазнички, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

пролазност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пролевати, пролёвам (боље проливати), 

3. n. ми. пролевају, прип. сад. пролевајући 2.2.5.; 
14.5.1.1.(3). 

пролепшавати се ек. уп. ијек. прољепша

вати се 

пролепшати се ек. уп. ијек. прољепшати се 

пролетаризација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

геи. МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
пролетарilјiiт, -ата м 14.1.1.с. 

пролетати ек. уп. ијек. пролијетати 

пролетер, -ера М, вок. пролетёру, иистр. -ером 

(не -ом), ми. пролетери, пролетера 14.1.1.а. 

пролетерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
пролетеркин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
пролетети ек. уп. ијек. пролетјети 
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пролетјети 

пролетјети ијек. (ек. пролетети), -ТИМ 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

пролетнii и пролетњii = пролеliнii (В.) 
пролетница = пролеliница (В.) 

пролетос ек. уп. ијек. прољетос 

пролетошњii ек. уп. ијек. прољетошњii 

пролеliе ек. уп. ијек. прољеliе 

пролеliнii = пролетнii и пролетњii ек. уп. 
ијек. прољеliнii 

пролив, -а М, ек. и ијек. 14.1.1. 
проливати ек. уп. ијек. пролијевати 

пролијевати ијек. (ек. проливати), проли-

јевам (ек. проливам), 3. n. мн. пролијевају (ек. 

проливају), прип. сад. пролијевајући (ек. проли

вајући) 2.1.1.; 2.2.5.; 2.2.5.; 14.5.1.1.(3). 
пролијетати ијек. (ек. пролетати), проли

јећем (ек. пролећем), прип. сад. пролијеliући (ек. 

пролећући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
пролиliе, -а с, ген. мн. пролиМ 14.1.3. 
пролог, -а М, мн. пролози, пролога, проло

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
проложак, -ш ка М, мн. пролошци, проло

жака, пролошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Проложац, -шца М, инстр. Пролошцем (не 

-ом) 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
проложачкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

пролокати, пролочем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прољевнii ијек. (ек. проливнii), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.5.; 4.2.а.; 14.3. 
прољепшавати се ијек. (ек. пролепшавати 

се), -љепшавам се (ек. -лепшавам се), 3. n. мн. 

прољепшавају се (ек. пролепшавају се), прип. 

сад. прољепшавајући се (ек. пролепшавајући се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
прољепшати се ијек. (ек. пролепшати се), 

-ам се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
прољетнii и прољетњii = прољеliнii (В.) 

прољетос ијек. (ек. пролетос), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

прољетошњii ијек. (ек. пролетошњii), -а, -ё, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
прољеliе ијек. (ек. пролеliе), -а с, ген. мн. про

љеМ (ек. пролеМ) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
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промишљавати 

прољеliнii = прољетнii и прОљеТЊii ијек. 
(ек. пролеliнii = пролетнii и пролетњii), -а, -о 
(-е), ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

промаја (не промаха), -е Ж, ген. мн. прома

ја 14.1.2.1.Ь. 

промајан, -јна, -јно, одр. промајни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
промаха не него промаја (В.) 

промена ек. уп. ијек. промјена 

променити ек. уп. ијек. промијенити 

променљив ек. уп. ијек. промјенљив 

променљивост ек. уп. ијек. промјенљи-

вост 

промењивати ек. уп. ијек. промјењивати 

промер ек. уп. ијек. промјер 

промеравати ек. уп. ијек. промјеравати 

промерати ек. уп. ијек. промјерати 

промерити ек. уп. ијек. промјерити 

промесити ек. уп. ијек. промијесити 

Прометеј, -еја и -еја М, вок. Прометеју и Про-

метеју, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
Прометејев и Прометејев, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
прометнiiк и прометнiiк, -а М, вок. -йче, 

мн. -йци, -ика, -йцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

промешати ек. уп. ијек. промијешати 

промијенити ијек. (ек. променити), проми

јеним (ек. променйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
промијесити ијек. (ек. промесити), промије

скм (ек. промескм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
промијешати ијек. (ек. промешати), проми

јешам (ек. промешам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
промилети ек. уп. ијек. промиљети 

промиљети ијек. (ек. промилети), промИлим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
проминент, -а М, мн. проминенти, промине

ната 6.3.; 14.1.1.а. 
проминентност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
промiiсао, -сла М, мн. промисли, промисли 

7.1.1.; 14.1.1.c. 
промишљавати, -мишљавам, 3. n. мн. про

мишљавају, прип. сад. промишљавајући 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 



промишљати 

промишљати, промишљам, 3. л. МН. про
мишљају, прил. сад. промишљајући 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

промишљеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прБмјена ијек. (ек. промена), -е ж, ген. МН. 

промU)ена 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
промјенљив ијек. (ек. променљив), -а, -о, 

одр. промU)енљиви, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

промјенљивост ијек. (ек. променљивост), 

-ости Ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

промјењивати ијек. (ек. промењивати), 

-мтењујем, прил. сад. промU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

пр6мјер ијек. (ек. пр6мер), -а М, МН. пр6-

мU)ери, пр6мU)ера 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
промјеравати ијек. (ек. промеравати), -мте

равам, 3. л. мн. промU)еравају, прил. сад. промU)е
равајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

промјерати ијек. (ек. промерати), промU)е

рам, 3. л. МН. промU)ерају, прил. сад. промU)ера
јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

промјерити ијек. (ек. промерити), -им 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

про млети ек. уп. ијек. промљети 

промљети ијек. (ек. промлети), промељем 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
промочив, -а, -о, одр. промочиви, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
промочити, промочйм 14.5.1.1.(4). 
промрзлост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
промуклост и промуклост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
промукнути = промући, промукнем 

14.5.1.1.(1) 
промусти, промузем 14.5.1.1.(2). 
промући = промукнути (В.) 

промућкати, -ам 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
промућурност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
промучати, -йм 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
промучити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 

проорити се 

проналазак, -ска М, МН. прошiласци, прона

лазака, проналасцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

проналазiч, -ача М, вок. проналазачу, инстр. 

-ачем (не -ом), ген. МН. проналазачи, пронала

зача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
проналазiчкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

ти 

пронаћи и пронiћи, пронiiђем 14.5.1.1.(2). 
проневера ек. уп. ијек. проневјера 

проневеравати ек. уп. ијек. проневјерава-

проневерење ек. уп. ијек. проневјерење 

проневерилац ек. уп. ијек. проневјерилац 

проневериоц не него проневерилац (В.) 

проневерити ек. уп. ијек. проневјерити 

проневјера ијек. (ек. проневера), -е ж, ген. МН. 

проневU)ера 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
проневјеравати ијек. (ек. проневерава

ти), проневU)еравам, 3. л. МН. проневU)ерава
ју, прил. сад. проневU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

проневјерење ијек. (ек. проневерење), -а с, 

ген. МН. проневU)ерења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
проневјерилац (не проневјериоц) ијек. (ек. 

проневерилац, не проневериоц), -иоца М, вок. 

-иоче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. проневU)ерио

ци, проневU)ерилаца, проневU)ериоцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

проневјериоц не него проневјерилац (В.) 

проневјерити ијек. (ек. проневерити), -им 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
пронети ек. уп. ијек. пронијети 

пронијети ијек. (ек. пронети), пронесем 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
проникнути = проннliн, проникнем 

14.5.1.1.(1). 
пронићи = проникнути (В.) 

пронilЦавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
проницати, -чем, прил. сад. проничући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
пронilцљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
проорати, проорем 14.5.1.1.(1). 
прооргilјати, -ам 14.5.1.1.(3). 
проорити се, проорйм се 14.5.1.1.(4). 
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пропагандист(а) 

пропагандист(а), -ё м, пропагандисти, про

пагандйста, пропагандистима 14.1.1.е. 

пропагандистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пропагандисткиња, -ё ж, ген. мн. пропаган

дисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
пропагатор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом (не 

-ем), мн. пропагатори, пропагатора 14.1.1.а. 

пропагаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

пропадљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пропаднути (не пропанути) = пропасти 

(В.) 

пропанути не него пропасти, пропадну

ти (В.) 

пропаст, -и ж, инстр. -асти и -ашћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пропасти, пропаднём = р. пропаднути (не 

пропанути), -ём 14.5.1.1.(1). 
пропатити, -йм 14.5.1.1.(4). 
пропевавати ек. уп. ијек. пропјевавати 

пропевати ек. уп. ијек. пропијевати 

пропевати ек. уп. ијек. пропјевати 

пропедевтика и пропедеутика, -ё ж, дат. 

-ци, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пропедевтичкii и пропедеутичкii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пропедеутика = пропедевтика (В.) 

пропедеУТИЧКii = пропедевтичкii (В.) 
пропеliе, -а с, ген. мн. пропећа, (распеће) 

14.1.3. 
пропеliи и пропеliи, пропечём 1I.1.1.а.(2) и 

пропекнём 14.5.1.1.(1). 
пропијанчити, -йм 5.1.5.; 14.5.1.1.(4). 

пропијати се, пропијам се, 3. л. мн. пропијају 
се, прил. сад. пропијајући се 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 

пропијевати ијек. (ек. пропеватн), пропи

јевам (ек. пропёвам), 3. л. мн. пропијевају (ек. 
пропевају), прил. сад. пропијевајући (ек. пропе

вајући) 14.5.1.1.(3); 2.1.1.; 2.2.1. 
пропијукати, -пијучём и пропијукати, 

пропијучём 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
пропињати се, -њём се, прил. сад. пропињу

ћи се 14.5.1.1.(1). 
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проповијед 

пропирати,пропйрам, 3.л. мн.пропИра

ју, прил. сад. пропирајући, (према пропрати) 

14.5.1.1.(3). 
пропирати, пропирём, 3. л. мн. пропиру, 

прил. сад. пропирући 14.5.1.1.(1). 
пропиривати, -пирујём, прил. сад. пропиру

јући 14.5.1.1.(2). 
прописивати, -писујём, прил. сад. пропису

јући 14.5.1.1.(2). 
прописивач, -ача м, вок. прописивачу, инстр. 

-ачем, мн. прописивачи, прописивача 14.1.1.а. 

пр6ПИСНiiК, -а м, мн. пр6писнйци, пр6пи

снйка, пр6писнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пр6писност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пропјевавати ијек. (ек. пропевавати), -пU)е

вавам, 3. л. мн. пропU)евавају, прил. сад. пропU)е
вавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

пропјевати ијек. (ек. пропевати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

пропланак, -анка м, мн. пропланци, пропла

нака, пропланцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
проплетати, -ћём, прил. сад. проплећу

ћи и проплитати, -ћём, проплићући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
проповёд ек. уп. ијек. проповијед 

проповедао ни ца и проповедаоница ек. уп. 

ијек. проповједаоница и проповједаоница 

проповедати ек. уп. ијек. проповиједати 

проповедити ек. уп. ијек. проповједити 

проповеднii ек. уп. ијек. проповједнii 

проповеднiiк и проповеднiiк ек. уп. ијек. 

проповједнiiк и проповједнiiк 

проповедников и проповеднiiков ек. уп. 

ијек. проповједников и проповједНiiКОВ 

проповеднiiчкii и проповедничкii ек. уп. 

ијек. проповједнiiчкii и проповједничкii 

проповедништво и проповеднiiштво ек. уп. 

ијек. проповједништво и проповједнiiштво 

проповијед ијек. (ек. проповёд), проповиједи 

(ек. проповёди) ж, инстр. проповиједи и пропо

вијеђу (ек. проповёди и проповёђу), лок. пропо

виједи и проповиједи (ек. проповеди И пропо

вёди), ген. мн. проповиједй и проповиједй (ек. 

проповедй и проповёдй) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 
14.1.2.2. 



проповиједати 

проповиједати ијек. (ек. проповедати), про

повиједам (ек. проповёдам), 3. n. мн. проповије

дају (ек. проповедају), прип. сад. проповиједајући 

(ек. проповедајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
проповједаоница и проповједаоница ијек. 

(ек. проповедаоница и проповедаоница), -ё ж, 

ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
проповједнтн ијек. (ек. проповедитн), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
проповједнй ијек. (ек. проповеднй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
проповједнйк ијек. (ек. проповеднйк), -нка 

м, вок. проповU)еднйче, мн. проповU)едннци, 

проповU)едннка, проповU)едницима и про

повједнйк ијек. (ек. проповеднйк), -йка м, вок. 

-йче, мн. проповU)еднйци, проповU)еднйка, 

проповU)еднйцима 2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
проповједннков и проповједннков ијек. (ек. 

проповедников и проповеднйков), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
проповједнйчкй и проповједничкй ијек. 

(ек. проповеднйчкй и проповедничкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
проповједништво и проповједнйштво ијек. 

(ек. проповедништво и проповеднйштво), -а 

с, мн. -штва, -штiiва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 10.3.; 

14.1.3. 
пропозиција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
пропорционалан, -лна, -лно, одр. пропор

ционални, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

пропорционалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 5.2.3.; 14.1.2.2. 
пропраliати, -ам, прип. сад. пропраћајући 

14.5.1.1.(3). 
пропраliивати, -праћујём, прип. сад. пропра

ћујући 14.5.1.1.(2). 
пропусан не него пропустан (В.) 

пропусност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пропустан (не пропусан), пропусна, про

пусно, одр. пропусни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

пропустити, пропустим 14.5.1.1.(4). 

ПРОсац 

пропустљив, -а, -о, одр. пропустљивй, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пропустљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пропуliкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прорађивати, -рађујём, прип. сад. прорађу-

јући 14.5.1.1.(2). 
проредити ек. уп. ијек. прориједити 

прорёђеност ек. уп. ијек. проријеђеност 

проређивање ек. уп. ијек. прорјеђивање 

проређивати ек. уп. ијек. прорјеђивати 

прореliи и прореliи, проречём 1I.1.1.а.(2) и 

прорекнём 14.5.1.1.(1). 
прориједити ијек. (ек. проредити), прорије

дим (ек. прорёдйм) 2.1.1.; 2.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
проријеђеност ијек. (ек. прорёђеност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прорицати, прорйчём, прип. сад. прорнчући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прорјеђивiiње ијек. (ек. проређивање), -ања 

с, ген. мн. -ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2. 
прорјеђивати ијек. (ек. проређивати), -рШе

ђујём, прип. сад. прорU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

пророк, -а м, вок. пророче, мн. пророци, 

пророка, пророцима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

пророчанскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пророчанство,-ас,мн.пророчанства,про

рочанстiiвii и пророчанство, -а с, мн. пророчан

ства, пророчанстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
пророчица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

пр6рочицин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пророчйшнй и пророчишнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пророчйште, -а с, ген. мн. пророчйшта 

14.1.3. 
пророчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пророштво, -а с, мн. пророштва, пророштii

ва 10.3.; 14.1.3. 
проса ц, -сца м, вок. прошче, инстр. пр6сцем 

(не -ом), мн. пр6сци, просаца и ПРОсаца, про

сцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 8.2.2.1.; 14.1.1.а. 
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прiJcачкй 

прilcачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ка 

прОСвета ек. уп. ијек. прОСвјета 

просветар ек. уп. ијек. просвјетiiр 

просветитељ ек. уп. ијек. просвјетитељ 

просветитељка ек. уп. ијек. просвјетитељ-

просветитељскii ек. уп. ијек. просвјетитељ

CKii 
просветитељство ек. уп. ијек. просвјети-

тељство 

ти 

просветити ек. уп. ијек. просвијетити 

просветлити ек. уп. ијек. просвијетлити 

просветљавати ек. уп. ијек. просвјетљава-

прilcветљеност ек. уп. ијек. прilcвијетље

ност 

ти 

просветљење ек. уп. ијек. просвјетљење 

просветљивати ек. уп. ијек. просвјетљива-

прОсветнii ек. уп. ијек. прОсвјетнii 

прiJcвеliеност ек. уп. ијек. прiJcвијеliеност 

просвеliење ек. уп. ијек. просвјеliење 

просвеliивати ек. уп. ијек. просвјеliивати 

просвијетити ијек. (ек. просветити), прОсви-

јетим (ек. прОсветим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
просвијетлити ијек. (ек. просветлити), 

просвијетлим (ек. просветлим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

прilcвијетљеност ијек. (ек. прilcветље

ност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

прilcвијеliеност ијек. (ек. прilcвеliеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

прiJcвитати, прОсвиће, прил. сад просвићу

ћи 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
прОСвјета ијек. (ек. прОСвета), -ё ж, ген. мн. 

просвU)ёта 14.1.2.1.Ь. 

просвјетiiр ијек. (ек. просветiiр), -ара м, вок. 

просвU)етару и просвU)етаре, инстр. аром и 

-арем, мн. просвU)етари, просвU)етара 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 

просвјетитељ ијек. (ек. просветитељ), -а м, 

вок. -у, инстр. -ем и -ом, мн. просвU)етитељи, 

просвU)етитёља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.a.b. 
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просијавати 

просвјетитељка ијек. (ек. просветитељка), 

-ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

просвјетитељскii ијек. (ек. просветитељ

скн), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
просвјетитељство ијек. (ек. просветитељ

ство), -а с, мн. просвU)етитељства, просвU)ети

тељстава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
просвјетљавати ијек. (ек. просветљава

ти), -свШетљiiвам, 3. л. мн. просвU)етљава

ју, прил. сад. просвU)етљавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

просвјетљење ијек. (ек. просветљење), -а с, 

ген. мн. просвU)етљења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
просвјетљивати ијек. (ек. просветљивати), 

-свШетљујём, прил. сад. просвU)етљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

прОсвјетнй ијек. (ек. прОсветнй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
просвјеliење ијек. (ек. просвеliење), -а с, ген. 

мн. просвU)ећ6ња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
просвјеliивати ијек. (ек. просвеliивати), 

-свШећујем, прил. сад. просвU)ећујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

прОсев ек. уп. ијек. прiJcјев 

прОсед и прiJcед ек. уп. ијек. прОсијед и про

сјед 

проседети ек. уп. ијек. просједјети и про

сједити 

проседити (постати просед) ек. уп. ијек. про

сиједити и просиједјети 

прОседост и прilcедост ек. уп. ијек. прilcје-

дост и прОсиједост 

просејавати ек. уп. ијек. просијавати 

прОсејати ек. уп. ијек. прОсијати 

прОсек ек. уп. ијек. прilcјек 

просењiiк, -ака м, мн. просењаци, просења

ка, просењацима, (хлеб од проса; врста гљиве) 

11.2.1.(2); 14.1.1.c. 
прОсеliи ек. уп. ијек. прОсјеliи 

просецати ек. уп. ијек. просијецати 

прОсечан ек. уп. ијек. прilcјечан 

прilcечност ек. уп. ијек. прilcјечност 

прilcидба, -ё ж, ген. мн. ПРОсидаба 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

просијавати ијек. (ек. просејавати), проси

јавам (ек. просејавам), 3. л. мн. просијавају (ек. 



прОсијати 

просејавају), прип. сад. просијавајући (ек. про

сејавајући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
прОсијати ијек. (ек. прОсејати), -јём 2.1.5.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
просијед и прОсјед ијек. (ек. просёд и про

сед), -а, -о, одр. прос(иј)еди и пр6с(ј)еди, -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

просиједити и просиједјети ијек. (ек. просе

дити), просиједйм (ек. проседйм), (постати про

сед) 2.1.1.; 2.1.5.6.2.; 2.1.2.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
просиједост и прОсједост ијек. (ек. про

Сёдост И прОседост), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

просијецати ијек. (ек. просецати), пр6сије

цам (ек. пр6сёцам), 3. n. мн. просијецају (ек. про

сецају), прип. сад. просијецајући (ек. просецају

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
прОсилац (не прilcиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. пр6сиоци, пр6силаца 

6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
прОсилачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
прОсиоц не него прОсилац (В.) 

прilcипати, -ам, прип. сад. пр6сипајући 

14.5.1.1.(3) и -пљём, прип. сад. пр6сипљући 

14.5.1.1.(2). 
просјајивати, -сјајујём, прип. сад. просјају

јући 14.5.1.1.(2). 
просјак, -а м, вок. -аче, мн. прОСјаци, прОСја

ка, прОсјацима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
просјаче, -ета с, мн. просјачићи, просјачйћii, 

(дем. од прОСјак) 14.1.3. 
просјачина, -ё ж, ген. мн. просјачина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

просјачити, пр6сјачйм, прип. сад. просјачё

ћи 14.5.1.1.(4). 
просјачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
просјаштво, -а с, мн. ПРОсјаштва, ПРОсјашта

ва 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
прОсјев ијек. (ек. прОсев), -а м, мн. прос(ј)еви, 

прос(ј)ёва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
прОсјед В. просијед (В.) 

просто 

просједјети и просједити ијек. (ек. просе

дети), прос(ј)едим 14.5.1.1.(4); 2.1.1.; 2.1.5.6.2.; 
2.2.2. 

прОсједост = просиједост 
прОсјек ијек. (ек. прОсек), -8 м, мн. прос(ј)еци, 

прос(ј)ёка, прос(ј)ецима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

прОсјеliи ијек. (ек. прОсеliи), просијечём (ек. 

просечём) 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
прОсјечан ијек. (ек. прОсечан), -ч на, -чно, одр. 

прос(ј)ечнй, -ч на, -чно, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

прОсјечност ијек. (ек. прОсечност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

проскитати се, пр6скйтам се 14.5.1.1.(3) и 
пр6скйћём се 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

проследити ек. уп. ијек. прослиједити 

прослеђивати ек. уп. ијек. просљеђивати 

прослиједити ијек. (ек. проследити), пр6сли-

једйм (ек. пр6слёдим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
просљеђивати ијек. (ек. прослеђивати), 

просљеђујём (ек. прослеђујём), прип. сад. про

сљеђујући (ек. прослеђујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

прОспек(а)т, -кта м, мн. пр6спекти, пр6спе

ката 6.3.; 14.1.1.с. 
прОстак, -ака м, вок. прОстаче, мн. проста

ци, проспiка, простацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

простаклук, -а м, мн. простаклуци, проста

клука, простаклуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
простачина, -е ж, ген. мн. простачина, (ауг. 

од прОстак) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
прОстачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
просташтво, -а с, мн. просташтва, пр6стii

штава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
простирiч, -ача м, инстр. -ачем (не -ом), мн. 

простирачи, простирача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
простilpача, -ё ж, ген. мн. простирача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

прОстiiрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. пр6стирiiка 

и пр6стйркй 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
прilcтити, прОСтим и пр6стим, прип. сад. 

прОстёћи и пр6стёћи 14.5.1.1.(4). 
просто (просто-напросто), прип. 14.6. 
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простодушнiiк 

простодушнiiк, -а М, ВОК. -йче, МИ. просто

душнйци, простодушнйка, простодушнйцима 

lI.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
простодушност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
просторност и прОсторност, -ости Ж, иистр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
простосјЈДачан, -чна, чно, одр. простос(щач

нй, -а, -о, геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
простосјщачност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прОстраност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прОстрел, -а М, МИ. пр6стрели, прострела 

14.1.1.с. 

прострелити ек. уп. ијек. простријелити 

прострељивати, -стрељујем, прил. сад. про

стрељујући 14.5.1.1.(2). 
прОстрети ек. уп. ијек. прОстријети 

простријелити ијек. (ек. прострелити), 

пр6стријелйм (ек. пр6стрелйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

прОстријети ијек. (ек. прОстрети), прострем 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
прОстриliи, прострижем, прид. трп. пр6стри

жен 1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
прБсув = р. прБсух, -а, -о, одр. просувй (р. 

ПРОсухй), -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
просуђивати, -суђујем, прил. сад. просуђу

јући 14.5.1.1.(2). 
просуђивiiч, -ача М, ВОК. ПРОсуђивачу, иистр. 

-ачем (не -ом), МИ. просуђивачи, просуђивача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
просукати, пр6сучем lI.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прБсутост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прБсух р. = прБсув (В.) 
прОсценијум, -а М, иистр. пр6сценијумом, 

ми. пр6сцёнијуми, пр6сцёнијума (и прЬсцёниј, 

-а М, иистр. пр6сценијем, МИ. пр6сцёнији, про

сценйја) 14.1.1. 
протагонист(а), -ё м, ми. протагонисти, про

тагонйста, протагонистима 14.1.1.е. 

протагонисткиња, -е ж, геи. МИ. протаго

нисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
протакати, прОтачем, прил. сад. протачући 

lI.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
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протестант 

протакнути = протаliи и протаliи, протак
нем 14.5.1.1.(1). 

протiiлиј, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. прота

лији, протiiлйја и прОтiiлија, -е ж, дат. -ији, ии

стр. -иј ом, МИ. -ије, -йја, бот. 5.1.5.; 14.1.2.l.Ь. 
протанчати, -ам 14.5.1.1.(3). 
протаliи и протаliи = протакнути (В.) 
протегљивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
протеже, -еа М, МИ. протежеи, протежеа 

5.2.4.; 14.1.1.с. 
протежирати, -ежйрам, 3. л. МИ. протежира

ју, прил. сад. протежирајући 14.5.1.1.(3). 
протезати (се), прОтежем (се), прил. сад. про

тежући (се) l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
протеiiн, -ина М, МИ. протеини, протеина 

14.1.1.с. 

протеiiнскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Протејев и Протејев, -а, -о, геи. ми. -йх, 

(према Протеј) 4.2.а.; 14.3. 
протектор, -а М, ВОК. -е и -у, иистр. -ом (не 

-ем), МИ. прОтектори, протектора 14.1.1.а. 

протекторка и протекторка, -е ж, дат. -ки 

(не -ци), геи. МИ. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
протекција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
протекционiш, -аша М, ВОК. протекциона

шу, иистр. -ашем (не -ом), МИ. протекционаши, 

протекционаша 14.1.1.а.Ь. 

протекционашица, -е ж, ВОК. -е, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

протекционiшкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
протекционаштво, -а с 10.3.; 14.3.1. 
протекционИзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1.с. 
протекционист(а), -е М, МИ. протекцио-

нисти, протекционйста, протекционистима 

14.1.1.е. 

протекционистичкii, -а, -о, ген. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
протекционисткиња, -е ж, геи. МИ. протек-

ционисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
протеравати ек. уп. ијек. протјерав8ти 

протерати ек. уп. ијек. протјерати 

протеривати = протеравати (В.) 
протестант, -а М, МИ. протестанти, проте-

станата 6.3.; 14.1.1.а. 



протестанткиња 

протестанткиња и протестанткиња, -ё ж, 

ген. мн. -иња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
протестантски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
протестни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
протетика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
протетичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. протети

чаром и протетичарем, мн. протетичари, про

тетичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
протетички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
протеliи и протеliи, протечём 11.1.1.а.(2) и 

протекнём 14.5.1.1.(1). 
проти не него против (в.) 

против- = противу-
против (не проти), предл. 

противавионски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

5.2.3.; 14.3. 
противвредност ек. уп. ијек. противври

једност 

противвриједност ијек. (ек. противвред

ност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.2. 
противдејство ек. уп. ијек. противдјејство 

противдёлОВiње ек. уп. ијек. противдјёло

вйње 

противдјејство ијек. (ек. противдејство), 

-ства С, мн. противдU)ејства, противдU)ејста

ва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
противдјёлОВiње ијек. (ек. противдёло

вйње), -а с, ген. мн. противдU)ёЛОВiiња 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

противд6каз, -а м, мн. противдокази, про

тивд6кiiза 14.l.l.C. 
противдржiвни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
противзаконит, -а, -о, одр. противзаконити, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
противзаконитост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
противзiразни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
противкандИдiт, -ата м, мн. противканди

дати, противкандидата 14.1.1.а. 

противлек ек. уп. ијек. противлијек 

противприједлог 

противлијек ијек. (ек. противлек), -а м, мн. 

прОтивлијекови (ек. противлёкови), противли

јекова (ек. прОтивлёкова) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.С. 
противмера ек. уп. ијек. противмјера 

противмјера ијек. (ек. противмера), -ё ж, ген. 

МН. противмU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
противнiвала, -ё ж, ген. МН. противнiiвiiла 

14.1.2.1.Ь. 

противналог, -а м, МН. противн3лози, про

тивн3лога, противн3лозима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
противнапад, -а м, МН. противнапади, про

тивюiпiiда 14.l.l.С. 

противнаредба, -ё ж, ген. МН. противна ре

даба 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
противнародан, -дна, -дно, ОДр. противна

родни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противник, -а м, ВОК. -иче, МН. противни

ци, противника, противницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
противница, -е ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

противничин, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

противнички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

противножац, -шца м, инстр. противношцем 

(не -ом), МН. противношци, противножаца, про

тивношцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
противножник, -а м, МН. противножници, 

противножника, противножницима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

противност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
противодбрана, -ё ж, ген. МН. противодбра

на 14.l.2.l.b. 
противотров, -а м, МН. противотрови, про

тивОтрова 14.1.1.С. 

противпрiван, -вна, -вно, ОДр. противправ

ни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противпредлог ек. уп. ијек. противприје

длог 

противприједлог ијек. (ек. противпредлог), 

-а м, МН. противприједлози, противприједло

га, противприједлозима (ек. противпредлози, 

противпредлога, противпредлозима) 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 
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противприродан 

противприродан, -дна, -дно, одр. против

природни, -а, -о, ген. МН.-Их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противпрописан, -сна, -сно, одр. против

пр6писни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противпрописност, -ости Ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
противразлог, -а М, мн. противразлози, 

противразлога, противразлозима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

противратни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
противреволуционiран, -рна, -рно, одр. 

противреволуционарни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

противречан ек. уп. ијек. противрјечан 

противречити ек. уп. ијек. противрјечитн 

противречје ек. уп. ијек. противрјечје 

противречност ек. уп. ијек. противрјеч-

ност 

противрјечан и противурјечан ијек. (ек. 

противречан и противуречан), -ч на, -чно, 

одр. противрU)ечни и противурU)ечни, -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противрјечити и противурјечити нјек. (ек. 

противречити и противуречити), -им, ПРИЛ. 

сад. противрU)ечећи и противурU)ечећи 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

противрјечје и противурјечје ијек. (ек. про

тивречје и противуречје), -а с, ген. МН. -ёчја 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
противрјечност и противурјечност ијек. 

(ек. противречност и противуречност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

противставити, протуставити не него су

протставити (в.) 

противстрiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. про

тивстранака 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
противструја, -ё ж, ген. мн. противструја 

14.1.2.I.Ь. 

противструјни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
противп!жа, -ё ж, ген. МН. противтежа 

14.1.2.1.Ь. 

противтенковски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
противтУжба, -ё ж, ген. МН. противтужби 

14.1.2.1.Ь. 
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противу- = против- (в.) 

противу, предл. 

протОСинђел 

противудiр, -а м, инстр. -ом, МН. противуда

ри, противудара 14.1.1.С. 

противударац, -арца М, инстр. -арцем (не 

-ом), МН. противударци, противудараца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

противуречан = противречан (в.) 
противуречити = противречити (в.) 
противуречје = противречје (в.) 
противуречност = противречност (в.) 
противурјечан = противрјечан (в.) 
противурјечити = противрјечити (в.) 
противурјечје = противрјечје (в.) 
протнвурјечност = противрјечност (в.) 
противуслуга, -ё ж, дат. противуслузи, ген. 

МН. противуслуга 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
противустiван,-вна, -ВНО,одр. противу

ставни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
противхришliiнски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
протисак и протисак, -ска М, МН. -сци, про

тисака и протисака, -сцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

протјеравати ијек. (ек. протеравати), -тШе

равам, 3. Л. МН. протU)еравају, прил. сад. прот(ј)е
равајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = протјерива

ти ијек. (ек. протеривати), протU)ерујём, ПРИЛ. 

сад. протU)ерујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
протјерати (не проliерати) ијек. (ек. проте

рати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
протјеривати = протјеравати (в.) 
проткати, проткам 14.5.1.1.(3) и проткём 

14.5.1.1.(1). 
протођакон, -а м, МН. протођакони, прото

ђакона 14.1.1.а. 

протозое и протозое, протозоа и протозоа 

ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

протозојскй и протозојски, -а, -о, ген. МН. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
протојереј, -еја м, ВОК. протојерёју, ннстр. 

-ејем (не -ом), мн. протојереји, протојереја 

14.1.1.а. 

протоплазма, -ё ж, ген. МН. протоплазми 

14.1.2.1.Ь. 

протОСинђел и протосинђел, -а м, МН. -ели, 

-ёла 14.1.1.а. 



проточан 

проточан, -чна, -чно, одр. проточни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
проточити, прОточим 14.5.1.1.(4). 
протратити = протраliити (в.) 
протраliити = протратити, -им, прид. трп. 

протраћен 14.5.1.1.(4). 
протрчавати, -трчавам, 3. Л. мн. протрчава-

ју, прил. сад. протрчавајући 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
протрчати, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
проту- = против (в.) 
протува, -е Ж, ген. мн. прОтува = р. прiiтуха, 

-е Ж, дат. -хи (не -си), ген. мн. протуха 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

протумачив = протумачљив, -а, -о, одр. 
протумачиви и протумачљиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
протумачити, -тумачим 14.5.1.1.(4) 
протумачљив = протумачив (в.) 

протуliи и протуliи, протучем 1l.1.1.a.(2); 
14.5.1.1.(1). 

прiiтуха р. = протува (в.) 
проliаскати и прOliаскати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прOliерати не него протјерати (в.) 

проliердати, -ам 14.5.1.1.(3). 
проliеретати, -ам и проliеретати, -ћеретам 

14.5.1.1.(3). 
проliи и проliи, прођем 14.5.1.1.(2). 
проузрочавати, -рочавам, 3. Л. мн. проу

зрочавају, прил. сад. проузрочавајући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3) = проузрочitвати, -рочујем, прил. 

сад. проузрочујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
проузрочitвати = проузрочавати (в.) 
проузрочити, -им = проузроковати, -ку јем 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
проујати не него прохујати (в.) 

проучавалац (не проучаваоц), -аоца м, 

ВОК. -аоче, инстр. -аоцем (не -ом), мн. проуча

ваоци, проучавалаца 6.2.1.; 7.2.2.; 1l.I.I.a.(l); 
14.1.1.а.Ь. 

проучаваоц не него проучавалац (в.) 

проучаватељ, -а м, ВОК. -у, мн. проучавате

љи, проучаватеља 14.1.1.а.Ь. 

проучавати, -учавам, 3. Л. мн. проучавају, 
прил. сад. проучавајући 14.5.1.1.(3). 

проучати не него прохучати (в.) 

проучити, проучим 14.5.1.1.(4). 
проф., СКр. за прОфесор 13.3.1.Ь. 

прохарчити 

профанисати, -шем, прил. сад. профани

шући 14.5.1.1.(2) (и профанitрати, -фанирам, 
3. Л. мн. профанирају, прил. сад. профанирајући 
14.5.1.1.(3)). 

професионал, -ала м, мн. професионали, 

професионала 5.2.3.; 14.1.1.С. 
прОфесионалан, -лна, -лно, одр. професи

онални, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

професионалац, -лца м, ВОК. прОфесионалче, 

инстр. -алцем (не -ом), мн. професионалци, про

фесионалаца 5.2.3.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
професионалИзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1.с. 
професионализација, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
професионалка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 5.2.3.; 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
прОфесор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. прОфесори, професора 14.1.1.а. 

прОфесорица = прОфесорка (в.) 

прОфесоричин = прОфесоркин (в.) 
професорка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.а. = прОфесорица, -е Ж, ВОК. -е, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

професоркин = прОфесоричин, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
профилактичан, -чна, -ч но, одр. профи

лактични, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = профилактички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

профилактички = профилактичан (в.) 
прОфињеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
профит и профит, -а м, мн. -ти, профита 

14.1.1.С. 

профитер, -ера м, ВОК. прОфитеру, инстр. 

-ером, мн. профитери, профитера 14.1.1.а. 

профИтерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
профитitрати, -фитирам, 3. Л. мн. профити

рају, прил. сад. профитирајући 14.5.1.1.(3). 
профункционисати, -ишем 14.5.1.1.(2) (и 

ПРОфункционitрати,-онирам,3.л.мн.про

функционира ју, прил. сад. профункционирају

ћи 14.5.1.1.(3)). 
профуliкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
проха не него проја (в.) 

прохарчити, -им 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
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прохесanити 

прохесanити, -хесапйм, прид. трп. прохеса

пљен 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
прохибитiiван, -вна, вно, одр. прохибитйв

нй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прохибицiiјскii = прохиБИЦИОНii (В.) 
прохиБИЦНОНii = прохибицiiјскii, -а, -о, геи. 

ми. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прохибиционист(а), -е м, ми. прохибицио

нисти,прохибиционйста,прохибиционистима 

5.2.3.; 14.1.1.е. 
прохнбиционистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прохин не него пројин (В.) 

прохладан, -дна, -дно, одр. прохладнй, -а, 

-о, ген ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прохл8дити, прохладйм 14.5.1.1.(4). 
прохлiдно, прил. 14.6. 
прохлађивати, -хшiђујем, прил. сад. прохшi

ђујући 14.5.1.1.(2). 
проходати, проходам 14.5.1.1.(3). 
проходити, проходйм, прил. сад. проходе

ћи 14.5.1.1.(4) 
проходност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ПРохiЈКатн, прохркам 14.5.1.1.(3) и прохрчем 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
прохтев и прохтев ек. уп. ијек. прохтјев и 

прохтјев 

прохтевати се ек. уп. ијек. прохтијевати се 

прохтети се ек. уп. ијек. прохтјети се 

прохтијевати се ијек. (ек. прохтевати се), 

прохтијевам се (ек. прохтевам се), 3. л. ми. прох
тијевају се (ек. прохтева ју се), прил. сад. прох

тијевајући се (ек. прохтевајући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

прохтјев и прохтјев ијек. (ек. прохтев и 

прохтев), -а м, ми. -еви, прохтU)ева и пр6хтU)е

ва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
прохтјети се ијек. (ек. прохтети се), прох

т(иј)е се и прохтU)едне се 14.5.1.1.(2). 
прохујалост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прохучати (не проучати), -йм 4.1.; 

\4.5.1.1.(4). 
процв3сти и процвасти, -цватём 14.5.1.1.(1). 
процватети ек. уп. ијек. процватјети 
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процједак 

процватјети ијек. (ек. процватети), -тйм, 

заст. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
процветавати ек. уп. ијек процвјетавати 

процветати ек. уп. ијек. процвјетати 

процвилети ек. уп. ијек. процвиљети 

процвиљети ијек. (ек. процвилети), -лйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
процвјетавати ијек. (ек. процветавати), 

-цвШетавам, 3. л. ми. процвU)етавају, прил. сад. 
процвU)етавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

процвјетати ијек. (ек. процветати), -ам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
процедак ек. уп. ијек. процједак 

процеди на ек. уп. ијек. процједина 

процедити ек. уп. ијек. проциједити 

процеђивати ек. уп. ијек. процјеђивати 

процежџија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
процеи(а)т, -нта м, ми. проценти, процена-

та 6.3.; 14.1.1.с. 

ти 

процена ек. уп. ијек. процјена 

проценилац ек. уп. ијек. процјенилац 

процениоц не него проценилац (В.) 

проценитељ ек. уп. ијек. процјенитељ 

проценити ек. уп. ијек. процијенити 

проценљив = процењив (В.) 

процењив ек. уп. ијек. процјењив 

процењивати ек. уп. ијек. процјењивати 

процењивiЧ ек. уп. ијек. процјењивiч 

процеп ек. уп. ијек. процијеп 

процепити ек. уп. ијек. процијепити 

процепљивати ек. уп. ијек. процјепљива-

проциједити ијек. (ек. процедити), проције

дйм (ек. процедйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
процијенити ијек. (ек. проценити), проције

нйм (ек. проценйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
процијеп ијек. (ек. процёп), -а м, лок. про

цијепу и процијепу (ек. процепу и процепу), 

ми. процијепи (ек. процепи), проц(иј)епа 2.1.\.; 
2.2.1.; 14.1.1.с. 

процијепити ијек. (ек. процепити), проције

пйм (ек. процепйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
процједак ијек. (ек. процедак), -тка м, ми. 

процU)еци, процU)едака, процU)ецима 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; lО.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 



процједина 

процједина ијек. (ек. процедина), -ё ж, геи. 

ми. процU)едйна 14.1.2.1.Ь. 

процјеђивати ијек. (ек. процеђивати), -Ше

ђујем, прил. сад. процU)еђујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

процјена ијек. (ек. процена), -ё ж, ген. мн. 

процU)ёна 14.1.2.1.Ь. 

процјенилац (не процјениоц) ијек. (ек. 

проценилац (не процениоц», -иоца м, вок. 

-иоче, инсТр. -иоцем (не -ом), мн. процU)енио

ци, процU)енилаца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

процјенноц не него процјенилац (В.) 

процјенитељ ијек. (ек. проценитељ), -а М, 

вок. -у, инсТр. -ем (не -ом), мн. процU)енитељи, 

процU)енитёља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
процјенљнв = процјењив (В.) 

процјењив = процјенљив ијек. (ек. проце

њив = проценљнв), -а, -о, одр. процU)енљивй 
и процU)ењивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

процјењивати ијек. (ек. процењивати), 

-цШењујём, прил. сад. процU)ењујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

процјењивiч ијек. (ек. процеЊИВiЧ), -ача М, 

вок. процU)ењивачу, инсТр. -ачем (не -ом), мн. 

процU)ењивачи, процU)ењивача 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

процјепљивати ијек. (ек. процепљивати), 

-цU)епљујём, прил. сад. процU)епљујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

процмилитн ек. уп. ијек. процмиљети 

процмиљети ијек. (ек. процмилити), про-

цмилйм 2.1.2.; 2.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
прочарати, прочарам 14.5.1.1.(3). 
прочаркати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прочаршијати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
прочаститн се, прочастйм се 14.5.1.1.(4). 
прочачкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прочелан, -лна, -лно, одр. прочелнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прочелнйк, -а М, ВОК. -йче, МН. прочёлнй

ци, прочёлнйка, прочелнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
прочелннчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

прснути 

прочелнйштво, -а с, МН. прочёлнйштва, 

прочёлнйштава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3.; 
прочёље и прочеље, -а с, ген. МН. -ёља 

14.1.3. 
прочешати, прочешём 14.5.1.1.(1). 
прочешљавати, -чешљавам, 3. Л. МН. 

прочешљавају, ПРИЛ. сад. прочешљавајући 

14.5.1.1.(3). 
прочешљати, прочешљам и прочешљам 

14.5.1.1.(3). 
прочнститн, -йм 14.5.1.1.(4). 
прочmати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прочишliавати, -чишћавам, 3. Л. МН. про-

чишћавају, ПРИЛ. сад. прочишћавајући 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3) = прочншliивати, -чишћу

јём, ПРИЛ. сад. прочишћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

прочишliење, -а с, ген. МН. прочишћења 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
прочишliиватн = прочишliаватн (В.) 
прочупати, -ам 14.5.1.1.(3). 
прочутн, прочујём 14.5.1.1.(2). 
ПрОЩlратн, проџарам 14.5.1.1.(3). 
ПРОl,lилmати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
прошетатн, прошетам 14.5.1.1.(3) и проше-

ћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
проширење, -а с, ген. МН. проширења 

14.1.3. 
прошлост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прошња, -ё ж, ген. МН. пр6шња 14.1.2.1.Ь. 

проштац, прошца и ПРОШТliца м, МН. про

шци, проштаца, прошцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
14.1.1.С. 

прошliе, -а с, ген. МН. прошћа 14.1.3. 
прпошност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пРСлук и пРСлук (не пруслук), -а М, МН. пр

слуци, прслука, пј'>слуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. = 

пРСннк, -а М, МН. прснйци, прснйка, прснйцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
прснй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према прса) 4.2.а.; 

14.3. 
прсник = пРСлук и пРСлук (В.) 

пРСнутн, -нем 14.5.1.1.(1). 
пРСнутн, прснем 14.5.1.1.(1). 
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прст 

пРст, прста М, ЛОК. прсту, МН. прсти, пр

стй И прстију И прста, дат. прстима, ак. прсте 

14.1.1.с. 

пРстен, -ена М, мн. прстёнови, прстёнова 

14.1.1.с.; з6. прстёње, прстёња 14.1.3. 
прстен че, -ета с 14.1.3. = прстенчиli, -а М, 

инстр. -ем (не -ом), МИ. прстенчићи, прстенчй

ћа 14.1.1.с. 

прстенчиli = прстенче (В.) 
прстенџија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
прстењiк, -ака М, МИ. прстењаци, прстења

ка, прстењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пРстиli, -а и прстиli, -ића М, иистр. -ем (не 

-ом), мн. -ћи, -йћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
пРстни, -а, -о, ген. мн. -йх, (према пРст) 

4.2.а.; 10.2.2.; 14.3. 
пРстохвiт, -а М, МИ. прстохвати, прстохва

та 14.1.1.с. 

пртача, -ё ж, ген. мн. пртача 14.1.2.1.Ь. 

пртењача, -ё ж, геи. МИ. пртењача, (торба) 

14.1.2.1.Ь. 

пртити, -йм и пртити, -йм, прил. сад. пртёћи 

и пртёћи 14.5.1.1.(4). 
пртљанац, -нца М, ВОК. пртљанче, инстр. -ан

цем (не -ом), МИ. пртљанци, пртљанаца, пртљан

цима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
прliав = прliаст (В.) 
прliавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прliак, -ћка, -ћко, прћкй, -а, -о, ген. МИ. -йх, 

(сипак, прхак, о снегу) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прliаст (не прчаст), -а, -о, одр. прћастй, -а, 

-о, ген. МИ. -йх = прliав (не прчав), -а, -о, одр. 

прћавй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
прliија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, мн. -ије, 

прћйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
прliијiiш, -аша, ВОК. прћијашу, иистр. 

-ашем (не -ом), МИ. прћијаши, прћијаша 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

прЬијашнца, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

прliити, прћйм, прил. сад. щ'>ћёћи 

14.5.1.1.(4). 
пругавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пруски, -а, -о, геи. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
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псалмодист(а) 

Прускиња, -ё ж, геи. МИ. Прускйња 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.Ь. 

пруслук не него пРслук (В.) 

прУ-т, -а М, МИ. прУгови, прутова 14.1.1.; з6. 
пруће, -а с, ген. МИ. прућii 14.1.3. 

прутак = пРYrиli и прYrиli (В.) 
прYrача, -ё ж, геи. мн. прутача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

прYrиli, -а и пРYrиli, -ића М, иистр. -ем (не 

-ом), МИ. -ћи, -йћа 3.2.3.; 14.1.1.с. = прутак, -тка 

М, мн. пруци, прУтака, пруцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

пруliити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
прхак, прхка и прхка, -хко, одр. прхкй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
прхати, пршём, прил. сад. щ'>шући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
прхкост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
прхкоliа, -ё ж, геи. МИ. прхк6ћii 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

прхнути (не прнути), прхнём 4.1.; 
14.5.1.1.(1). 

прч, прча М, вок. прчу, инстр. -ем (не -ом), МИ. 

прчеви, прчёва 14.1.1.Ь.с. 

прчав не него прliав (В.) 

прчаст не него прliаст (В.) 

прчкати, -ам, прил. сад. прчкајући 

14.5.1.1.(4). 
пршиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. пршићи, 

пршйћii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
пршљенак, -нка М, МИ. пршљенци, пршљё

нака, пршљенцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
пршљивац, -йвца М, вок. пршљйвче, иистр. 

-йвцем (не -ом), мн. пршљивци, пршљйваца, 

(пргав човек) 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
пршљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, 

(пргавост) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пршњiк, -ака М, мн. пршњаци, пршњака, 

пршњацима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
псалам (не псалм), псалма М, МИ. псалми, 

псалама 6.2.1.; 14.1.1.с. 
псалмист(а), -ё М, псалмисти, псалмйста, 

псалмистима 14.1.1.е. 

псалмодист(а), -ё М, МИ. псалмодисти, псал

модйста, псалм6дистима 14.1.1.е. 



псетанце 

псетанце и псi!танце, -ета и -а с, геи. ми. -аца 

14.1.3. 
псеliевина, -ё ж, геи. ми. псеliевйна 

14.1.2.1.Ь. 

псi!liй и псеliй, -а, -ё, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
псi!liи, прил. 14.6. 
псi!удокласик, -а м, ВОК. -иче, ми. псёудо

класици, псёудокласйка, псёудокласицима 

1I.l.l.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
псi!удокласичан, -ч на, чно, одр. псёудокла-

сичнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
псеудомарксilзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
псеудомарксист(а), -ё м, ми. псеудомарк

систи, псеудомарксйста, псеудомарксистима 

14.1.1.е. 

псеудомарксистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
псикати, псичём, прил. сад. псичући 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
псикач, -ача м, ВОК. псикачу, иистр. -ачем (не 

-ом), ми. псикачи, псикачii 14.1.1.а. 

псиli, -а м, инстр. псићем (не -ом), ми. псићи, 

псићii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
психа и психа, -ё ж, дат. -хи (не -си), геи. ми. 

психа, (душа) и псИха, дат. -хи, геи. ми. психа, 

(огледало) 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.а.Ь. 

психијатар, -тра м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом, МИ. 

психИјатри, психијатара 6.2.1.; 14.1.1.а. 
психијатрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
психијатрйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
психичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
психички, прил. 14.6. 
психоанализа, -ё ж 14.1.2.1. 
психоаналитичар, -а м, ВОК. -е и -у, иистр. 

-ом И -ем, мн. психоаналитичари, психоанали

тичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
психоаналИтнчкй, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пснхолошкй (не псИхолошкй), -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
психометрйјскй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 

публичан 

пснхопата, -ё м, ми. психопате, психопата, 

психопатама 14.1.1.f. 
психопатија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја, 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
психофизичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
псовач,-ача, ВОК. псовач~инстр. псовачем 

(не -ом), ми. псовачи, псовача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
псовачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
псовка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. псовiiкii и псов-

кй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
птић, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. птићи, пти

ћii 14.1.1.а. 

птiчар, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. 

птичари, птичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
птичарев и птiчаров, -а, -о, геи. МИ. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
птичарити, птичарйм, прил. сад. птичарё-

ћи 14.5.1.1.(4). 
птiчаров = птiчарев (в.) 

птичарскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
птиче, птичета с, ми. птичићи, птичйћа 

14.1.1.с.; з6. птичад, -ади 14.1.3. 
птич(и)јй, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
птiчина = птичурнна (в.) 
птичица, -ё ж, геи. ми. птичйцii 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Птоломејев и Птоломејев, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ПТТ, сКр., (пё-тё-тё), ПТТ-а, ПТТ-у итд. 

13.3.2.а. 

публика, -ё ж, дат. -ци, геи. мн. -йкii 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.а. 

публиковати, -кујём, прил. сад. публикујући 
14.5.1.1.(2) (и публициратн, -ицйрiiм, прил. сад. 
публицирајући 14.5.1.1.(3». 

публицист(а), -ё м, ми. публицисти, публи

цйста, публицистима 14.1.1.е. 

публицисти ка, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

публицистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

публицисткиња, -ё ж, ген. мн. публицист

кйњii 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
публичан, -чна, -чно, одр. публичнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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пударев 

пударев и пударов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
пударичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према пуда

рица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пудерисати (се), пудеришем (се), прнn. сад. 

пудеришући (се) 14.5.1.1.(2) = пудрати (се), -ам 

(се), прнn. сад. пудрајући (се) 14.5.1.1.(3). 
пудинг и пудинг, -а м, мн. -зи, пудинга и 

пудинга, -зима 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
пудл = пудлица (в.) 
пудла = пудлица (в.) 
пудлица, -е ж, ген. мн. пудлица 14.1.2.1.Ь. = 

пудл, -а м, мн. пудлови, пудлова 14.1.1.С. = пу

дла, -е ж, мн. пудли 14.1.2.1.Ь. 

пудљивац, -ивца М, вок. пудљивче, инстр. 

-ивцем (не -ом), мн. пудљивци, пудљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
пудљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пудрати (се) = пудерисати (се) (в.) 
пуж, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. пужеви, 

пужева 14.1.1.С. 

пужев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пужење, -а с, ген. мн. пужења, (према пузи

ти) 14.1.3. 
пУжиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. пужићи, 

пужића 3.2.3.; 14.1.1.С.Ь. 
пузавац, -авца, вок. пузавче, инстр. -авцем 

(не -ом), мн. пузавци, пузаваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

пузавачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

пузаваштво, -а с, ген. мн. пузаваштава 6.2.2.; 
10.3.; 14.1.3. 

пузеliке = пузеliки (в.) 
пузеliки = пузеliке, прип. 14.6. 
пук, -а м, вок. пуче, пок. пуку, ми. пуци, пу

ка и пукови, пукова, вој. 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

пукнути = пуliи (в.) 
пуковнйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пуковнйк, -а М, вок. -иче, мн. пуковници, 

пуковника, пуковницима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

пукiiвнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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пунОљетнiiст 

пуктати, пукћем, прип. сад. пукћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
пулсирати, пулсйрам, 3. n. ми. пулсира ју, 

прип. сад. пулсирајући 14.5.1.1.(3). 
пулскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пула) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Пуљанин, -а М, мн. Пуљани, Пуљана, (ста

новник Пуле) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
пунаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пуначак, -чка, -чко, одр. пуначки, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пунђа и пунђа, -е Ж, ген. мн. -ђа 14.1.2.1.Ь. 

пунктација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
пунктуалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пунктуација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5., 14.1.2.1.Ь. 
пунов8жност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пуновласнйк, -а М, вок. пуновласниче, мн. 

пуновласници,пуновласника,пуновласници

ма l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
пуновласничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
пуноглавац, -главца М, вок. пуноглавче, ин

стр. -авцем (не -ом), мн. пуноглавци, пуногла

ваца 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
пунокрвност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пунолетан ек. уп. ијек. пунољетан 

пунолетник ек. уп. ијек. пунОљетник 

пунолетница ек. уп. ијек пунољетница 

пунолетност ек. уп. ијек. пунољетност 

пунолетство ек. уп. ијек. пунољетство 

пунољетан ијек. (ек. пунолетан), -тна, -тно, 

одр. пунољетни (ек. пунолетнй), -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пунољетник ијек. (ек. пунолетник), -а М, 

ВОК. -и че, МН. -ици, -и ка 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

пунољетница ијек. (ек. пунолетница), -е Ж, 

ВОК. -е, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
пунољетност ијек. (ек. пунолетност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



пунољетство 

пунОљетство ијек. (ек. пунолетство), -а с, мн. 

-ства, -става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
пуномасан не него пуномастан (в.) 

пуномастан (не пуном асан), пуномасна, 

пуномасно, одр. пуномаснй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
пуномоli, пуномоћи ж, инстр. -моћи и -моћу, 

ген. мн. пуномоћй и пуномоћй 14.1.2.2. 
пуномоliНiiК, -а м, вок. -йче, мн. пуномоћнй

ци, пуномоћнйка, пуномоћнйцима 1I.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

пуномоliНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

пунБСт, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пунСКii, -а, -о, ген. мн. -йх, (пунски ратови) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
пунути не него пухнути (в.) 

пун ч, -а м, инстр. пунчем (не -ом), мн. пунче

ви, пунчёва 14.1.1.Ь.с. 

пупавац, -авца м, вок. пупавче, инстр. -авцем 

(не -ом), мн. пупавци, пупаваца, (300П. птица) 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
пупавчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
пупавчиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. пу

павчићи, пупавчйћii 14.1.1.С. 

пупак, -пка м, мн. пупкови, пупiiка 3.1.3.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 

пупољак, -ољка м, мн. пупољци, пупољака, 

пупољцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
пупољчиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. пу

пољчићи, пупољчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
пупчан, -а, -о, одр. пупчанй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пупчаница, (бабица) и пупчаница, (пупча

на врпца), -ё ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

пупчаничнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3.; 
пупчаст, -а, -о, одр. пупчастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
пупчити, -им, прип. сад. пупчёћи 14.5.1.1.(4). 
пупчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. пупчи

ћи, пупчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
пургаторијум, -а м, инстр. пургаторијумом, 

мн. пургаторијуми, пургаторијума (и пургато

piij, -ија м, ннстр. пургаторијем, мн. пургатори
ји, пургаторйја) 5.1.5.; 14.1.1. 

ПустБПоље 

пургер, -а м, вок. пургеру, инстр. -ом, мн. пур

гери, пургёра 14.1.1.а.; з6. пургерија, -ё ж, дат. 

-ији, ннстр. -иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
пургернца = пургерка (в.) 

пургерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. = пургерица, -ё ж, вок. -е, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

пургерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пурист(а), -ё м, ген. мн. пуристи, пурйста, 

пуристима 14.1.1.е. 

пуристичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ПУРИСТКИlЬа, -ё ж, ген. мн. пуристкйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
пуританац, -нца м, вок. пуританче, инстр. 

-анцем (не -ом), ми. пуританци, пуритiiнiiца 

6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
пурitтiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

пуританство,-ас,мн.пуританства,пури

танстава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
пуркача, -ё ж, ген. мн. пуркача, (врста шљи

ве) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пустахија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, ген. мн. -ије, -йја 5.1.5.; 4.1.; 14.1.2.1.а. 
пустахијин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
пустахiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
пустахilлук, -а м, мн. пустахилуци, пустахи

лука, пустахилуцима 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пустети ек. уп. ијек. пустјети 

пустињак, -а м, вок. -аче, мн. пустињiiци, пу

стињака, пустињiiцима = пустинiiк, -а м, вок. 

-йче, мн. пустинйци, пустинйка, пустинйцима 

11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
ПУСТИlЬiчкii = пустинiiчкii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ПУСТИlЬiШтво = пустинiiштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 10.3.; 14.1.3. 
пустити, пустйм 14.5.1.1.(4). 
пустити, пустйм, прип. сад. пустёћи 

14.5.1.1.(4). 
пустјети ијек. (ек. пустети), пустйм, прип. 

сад. пуст(ј)ёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Пусто Поље, Пустог(а) Поља м, (име села) 

1.2.1.1.h.; 14.3.; 14.1.3. 
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Пусто поље 

Пусто поље, Пустог(а) поља С, (име поља) 

1.2.1.1.Ь.; 14.3.; 14.1.3. 
пустоловка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

пустоловки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Пустопоље, -а С, (име села) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.3. 
пустопољскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

пустiк:елскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пУстошнйк, -а м, ВОК. -и че, мн. пустошни

ци, пустошника, пустошницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
пут(а), прип. Uеданпут, двапут итд.; Клајн 

2009: "уз основне бројеве пише се састављено: 
јеgанйуш, gвайуш, шрийуш, сшойуш (али gва 

йуша, шри йуШа, сшо ЙуШа). Од редних броје

ва и замени ца се одваја: йрви ЙУШ, gpyiu ЙУШ, 

шрећи ЙУШ итд.; неки йуш, који йуш, сваки ЙУШ 

(али: нијеgанйуш каојеgанЙуШ)"). 

пут, пута м, инетр. пУтем и пУтом, мн. пУтеви 

и путови, путева и путова 14.1.1.Ь.с.; з6. пуће, 

пућii 14.1.3. 
путаљиli, -а м, инетр. -ем, мн. путаљићи, пу

таљићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
пУтар, -ара м, ВОК. путару и путаре, инетр. -ем 

и -ом, мн. путари, путара 14.1.1.а. 

путарев и путаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
путаров = путарев (В.) 

пУтiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
путељак, -љка м, мн. путељци, путеља-

ка, путељцима, (дем. од пут) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

путен, -а, -о, одр. путени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
путеност, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
пУтер, -а м, инстр. -ом, мн. путери, путе

ра, (Клајн 2009: "данас ретко йушар, йуШра") 
14.1.1.с. 

путити, п:Утим, прил сад. пУтећи 14.5.1.1.(4). 
пУтиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. путићи, 

путйћа, (дем. од пут) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
путник, -а м, ВОК. путниче, мн. путници, 

путника, путницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 
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пушионица 

путница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

путничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

путничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

путовођа и путовођа, -е м, мн. -ође, -ођа 

3.3.2.; 14.1.1.а. 
путопйсац, -сца м, ВОК. путопишче, инетр. 

-исцем (не -ом), мн. путописци, путописаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 8.2.2.1.; 14.1.1.а. 
путопйшчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.3. 
пУтујуliй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пуliење, -а с, ген. мн. пућења 14.1.3. 
пуliи = пукнути, пукнем 14.5.1.1.(1). 
пуliити, пућим, прип. сад. пућећи 14.5.1.1.(4). 
пуliкати, -iiм, прип. сад. пућкајући 14.5.1.1.(3). 
пуliнути, -ем 14.5.1.1.(2). 
пуliпурйкати, -пуричем, прип. сад. пућпу

ричући l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
пуцати, -ам, прип. сад. пуцајући 14.5.1.1.(3). 
пуцач, -ача м, ВОК. пуцачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. пуцачи, пуцача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
пуцiЧКЙ, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пуч, -а м, инетр. -ем (не -ом), мн. пучеви, пу

чева, (бунар; државни удар) 14.1.1.Ь.с. 

пуч, -и Ж, мн. пучи, пучију, (рупица на ли-

шћу) 14.1.2.2. 
пучина, -ё ж, (површина мора) 14.1.2.1. 
пучйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пучист(а), -е м, мн. пучисти, пучиста, пу-

чистима 14.1.1.е. 

пучити, п:Учим, прип. сад. пучёћи 14.5.1.1.(4). 
пучйшкй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Пучи

шћа) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Пучини (итап. Pucini), -ија м, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

пушач, -ача м, ВОК. пушачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. пушачи, пушача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
пушачев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
пушiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
пушиона не него пушионица (В.) 

пушионица (не пуши6на), -ё ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 



пушка 

пушка, -е ж, дат. -ци, геи. ми. пушака 11.2.1.(1); 
6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

пушкiрев и пушкiров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
пушкiров = пушкiрев (в.) 
ПУШКОМi!Т и пушкомет, -а м, ми. -ти, -ета 

14.1.1.С. 

пушкомитраљi!з, -еза м, ми. пушкомитра

љези, пушкомитраљеза 14.1.1.С. 

пушкомитраљезац, -сца м, ВОК. пушкоми

траљешче, иистр. -есцем (не -ом), ми. пушкоми

траљесци, пушкомитраљезаца 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

пушкомитраљi!Ски, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
пушљивац, -йвца м, ИОК. -йвче, иистр. -ив

цем (не -ом), ми. пушљйвци, пушљивiiца 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

пуштеница, -е ж, ИОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

пушчанй и пушчанй, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
пушчетина = пушчина, -е ж, геи. ми. -йна, 

(ауг. од пушка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пушчина = пушчетина (в.) 
пушчица, -е ж, ген. ми. пушчйца, (дем. од 

пушка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
пфенинг (не фенинг), -а м, ми. пфенинзи, 

пфенйнга 15.1.1.а; 14.1.1. 
пчела, -е ж, ВОК. пчёло, ми. пчёле и пчеле, 

пче.ла 14.1.2.1.а.Ь. 

пчелiр, -ара м, ВОК. пчёлару и пчёларе, иистр. 

-аром и -арем, ми. пчелари, пчелара и пчелiр, 

пшеничњiк 

-а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. пчёлари, 

пчёлара 14.1.1.а. 

пчеш\рев и пчелiрев = пчешiров и пчелi

ров, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пчеларитн, пчеларйм, прип. сад. пчеларећи 

14.5.1.1.(4). 
пчеларица, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

пчелiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
пчелiрнйк, -а м, ми. пчеларнйци, пчеларни

ка, пчеларнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пчеларов и пчелiров = пчеларев и пче

лiрев (в.) 

пчелац, -лца м, ВОК. пчёлче, иистр. пчелцем 

(не -лцом), ми. пчелци, пчёлаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

пчелињiк, -а м, ми. пчелињаци, пчелињака, 

пчелињацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пчелињй, -а, -е, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
пчелица, -е ж, геи. ми. пчёлйца 14.1.2.1.Ь. 

пчелчев, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Пчiiња, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
пшеничан, -ч на, чно, одр. пшеничнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
пшеничица, -е ж 14.1.2.1. 
пшеничiiште, -а С, геи. мн. пшеничйшта 

14.1.3. 
пшеничнiiк, -а м, ми. пшеничнйци, пшенич

нйка, пшеничнйцима = пшеничњiк, -а м, ми. 

пшеничњаци, пшеничњака, пшеничњiiцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
пшеничњiк = пшеничнйк (в.) 
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р - двадесето слово азбуке; алвеоларни со

нант; као и други сонанти и самогласници, који 

су звучни, не утиче на промену по звучности; 

може бити носилац акцента и слога (фоце, iрл

це, йРсш. срна). 

р., сКр. за разред 13.1.1.а. 

раба = араба (в.) 

рiбаuија (не арабаuија), -ё м, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј а, (тур. превозник запрежним 

колима, кириџија) З.4.З.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
рiбаџијин, -а, -о, ген. мн. -их З.4.З.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.З. 

рiбаuiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.З.; 5.1.З.; 

4.2.а.; 14.З. 

рабаuitлук (не арабаuitлук), -а м, мн. раба

џилуци, рабаџилука, рабаџилуцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

раби, -иј а м, инстр. -ијем (не -ом), мн. рабији, 

рабија 5.1.5.; 14.1.1.b.c. 
рiбијiiтан, -тна, -тно, одр. рабијатни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 
рiбијiтн6ет, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рабiiн, -ина м, ВОК. рабине, мн. рабини, ра

бина 14.1.1.С. 

работа, -ё ж, ген. мн. работа 14.1.2.1.Ь. 

работати, -ам, прип. сад. работајући 

14.5.1.1.(З). 

работити, -им, прип. сад. работёћи 

14.5.1.1.(4). 
раваничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.З. 

Равијојла, -ё ж 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

р 

равнати (се), -ам (се), прип. сад. равнајући 

(се) 14.5.1.1.(З). 

рliвнити, равним, прип. сад. равнёћи 

14.5.1.1.(4). 
равничiiр, -ара м, ВОК. равничару и равни

чаре, инстр. -аром и -арем, мн. равничари, рав

ничара З.I.3.; 14.1.1.а. 

равничiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

равни част, -а, -о, одр. равничасти, -а, -о, ген. 

мн. -их З.I.З.; 4.2.а.; 14.З. 

равничица, -ё ж, ген. мн. -ица З.I.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

равничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

равно и равно, прип. 14.6. 
Равногорац, -орца м, инстр. Равногорцем 

(не -ом), мн. Равногорци, Равногораца 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

Равногорка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
равногорскк, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

равнодневица, -ё ж, ген. мн. -ица, (Клајн 2009: 
" .... боље него равноgневнuца") 14.1.2.1.Ь. 

равноднёвница уоб. = боље равнодневи

ца (в.) 

равнодушје, -а с, ген. мн. равнодушја 

14.1.3. 
равнодушно, прип. 14.6. 
равнодушност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
равнозвучност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.I.2.; З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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равнокрак 

равнокрак, -а, -о, одр. равнокраки, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
равнокрилац, -крилца М, вок. рiiвнокрилче, 

инстр. рiiвнокрилцем (не -ом), мн. равнокрилци, 

равнокрилаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
рuноМёран ек. уп. ијек. рuномјёран 

равномерност ек. уп. ијек. равномјерност 

рuномјёран ијек. (ек. РUНОМёран), -рна, 

-рно, одр. рiiвномU)ерни, -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.3.5.с.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
равномјерност ијек. (ек. равномерност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.3.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

равноОбразан, -зна, -зно, одр. равноОбразни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
равнообразнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
равноправност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
равнОстран = истОстран (В.) 
равњача, -е Ж, ген. МН. рiiвњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

pira, -е Ж, дат. -ги (не -зи), ген. МН. рага 
11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

рагбист(а), -е М, мн. рагбисти, рагбиста, раг

бистима 14.1.1.е. 

раглан (не ранглан), -ана М, МН. раглани, 

раглана 14.1.1.с. 

рагу, -уа М, дат. -уу, инстр. -уом, мн. рагуи, 

рагуа 14.1.1.с. 

рад, -а, -о, геи. МИ. -их, комп. радији, најради

ји (не рађи, најрађи) 4.2.а.; 14.3.3. 
рад, рада М, ак. рад, лок. раду, МИ. радови, 

радова 14.1.1.с. 

радан, -дна, -дно, одр. радни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радар, -а М, иистр. -ом, МИ. радари, радара 

14.1.1.Ь.с. 

радарски, -а, -о, ген мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
раденик, -а М, ВОК. рiiдениче, мн. рiiденици, 

рiiденика, рiiденицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

раденички, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ради, предл., (означава сврху, намену, циљ 

радње; нрп.: Отишли су на море ради одмора.), 

(Клајн 2009: "Погрешно се употребљава у зна-
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радикалски 

чењу узрока, уместо зБОI или услеg: 'Изостали 

су ради болести. Кажњен је ради пребрзе во

жње' и сл ... "). 
радиестёзија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
радиестезист(а), -е М, МИ. радиестезисти, ра

диестезиста, радиестезистима 14.1.1.е. 

рiдијалан, -лна, -лно, одр. радијални, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радијалка, -е Ж, дат. -ци, геи. МИ. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

радијан, -ана, М, МИ. радијани, радијана 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
радијант, -а М, МИ. радијанти, радијаната 

5.1.5.; 6.3.; 14.1.1.с. 
рiдијаран, -рна, -рно, одр. радијарни, -а, -о, 

ген. МИ. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радијатор, -а М, иистр. -ом, МИ. радијатори, 

радијатора 14.1.1.Ь. 

радијаторски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

радијација, -е Ж, дат. -ији, иистр. -иј ОМ, МИ. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
радијацијски = радијацИiiНИ (В.) 
радијацИiiНИ = радиј6цИјски, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радијски, -а, -о, ген. МИ. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
радијум, -а М, инстр. радијумом (и радиј, -ија 

М, инстр. радијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
радијумов = радијев, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
радијумски = радијски, -а, -о, геи. мн. -их 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
радијус, -а М, МИ. радијуси, радијуса 5.1.5.; 

14.1.1.с. 

радикал, -ала М, МИ. радикали, радикала 

14.1.1.а.Ь. 

радикалан, -лна, -лно, одр. рiiдикални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радикiлист(а), -е М, мн. радикалисти, ради

калиста, радикалистима 14.1.1.е. 

радикал ка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
радикалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
радикалски, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 



радикалсоцијалист(а) 

радикалсоцијалист(а), -ё м, ми. радикалсо

цијалисти,радикалсоцијалйста,радикалсоци

јалистима 14.1.1.е. 

радикал-социјаЛИСТИЧКii, -а, -о, геи. ми. 

-йх, (који се односи на радикале и социјали

сте) 3.1.3.; 4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
радикалсоцијаЛИСТИЧКii, -а, -о, геи. ми. -йх, 

(према радикалсоцијалист(а» 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

радила ц (не радиоц), -иоца м, ВОК. радиоче, 

иистр. радиоцем (не -ом), ми. радиоци, радилаца, 

радиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
радиност и радиност, -ости Ж, иистр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
радио-, с цртицом; састављено кад се одно

си на зрачење 12.2.1.Ь. 

радио, -ија м, иистр. -иј ем (ие -ом), ми. радија, 

радйја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
радиоактiiван, -вна, -вио, одр. радиоактйв

нй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радиоактивност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.2. 
радио-аматер, радио-аматера м, ВОК. радио

-аматёру, иистр. радио-аматером, МИ. радио-ама

тёри, радио-аматера 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 
радио-аматерСКii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 12.2.1.Ь.; 14.3. 
радио-аШlрат, радио-апарата М, МИ. ра

дио-апарати, радио-апарата 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 

14.1.1.с. 

радио-аутоаларм, радио-аутоаларма М, МИ. 

радио-аутоаларми, радио-аутоаларма 5.2.3.; 
12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

радиобиолог, -а М, ВОК. -ложе, ми. радиоби

олози, радиобиолога, радиобиолозима 5.2.3.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

радиобиологија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радио-веза, радио-вёзё Ж, геи. МИ. радио-вёза 

5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радиогенетика, -ё ж, дат. -ци 5.2.3.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
радио-гониометар, радио-гониометра м, ии

стр. -ом, ми. радио-гоииометри, радио-гониоме

тара 5.2.3.; 6.2.1.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.Ь.С. 
радиограм, -а М, МИ. радиограми, радиогра

ма 5.2.3.; 14.1.1.С. 

радиометеоролог 

радиогр8фија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
рад...ографскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
радИО-ДИфузија, радио-дифузијё ж, дат. -ди

фузијw,' иистр. -ом, МИ. радио-дифузије, радио

-дифузйја 5.1.5.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радио-драма, радио-драмё ж, МИ. радио-дра

ме, радио-драма 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радио-драМСКii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 12.2.l.Ь.; 14.3. 
радио-емilcија, радио-емисијё ж, дат. -еми

сији, иистр.-емИсијОМ, МИ. -емисије, -емисйја 

5:1.5:; 5.2.3.;.12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радиоестезија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

МИ. -ије,-йја 5:1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радно~игра, радио-игрё ж, геи. МИ. радио

-игара 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
рjiдио,.каСетофон, радио-касетофона м, МИ. 

радИО~КlicеlJ'офОНИ, радио-касетофона 5.2.3.; 
12.2.1.ы1; 14.Н.С. 

piдио'<комен:rар, радио-коментара М, иистр. 

радио-коментаром, МИ. радио-коментари, ра

дио-коментара 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.Ь.С. 
радио-коментатор, радио-коментатора М, 

ВОК. -е и _у, иистр. -ом, МИ. радио-коментатори, 

радио~коментатора 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 
рiдио,",компас, радио-компаса М, МИ. радио-

-компаси, радио-компаса 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
радио-концерт, радио-концерта м, МИ. ра

ДИО-1(онцерти, радио-концерата 5.2.3.; 6.3.; 
12.2Ј.Ь.; 14.1.1.С. 

радио-лампа и радио-лампа, радио-лампё 

и радио-лампё ж, МИ. радио-лампе, радио-лампй 

5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радиологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
радиолокiiтiiр, -а М, иистр. -ом, МИ. радиоло

катори, радиолокiiторii 5.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
раДИОЛОШКii, -а, -о, геи. МИ. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
радиометар, -тра М, иистр. -ом МИ. -три, -тара 

5.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
радиометеоролог, -а М, ВОК. -ложе, МИ. ради

ометеоролози, радиометеоролога, радиометео

ролозима 5.2.3.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С 
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радиометеорологија 

радиометеорологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
радиометрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1. 
радио-механика, радио-меХWlИкё ж, дат. -ци 

5.2.3.; 11.2.1.(1); 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
радио-механичар, радио-механичара М, 

вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, МН. радио-механи

чари, радио-механичара 3.1.3.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

радионица и радионица, -ё ж, ген. МН. -ица 

5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радионички и радионички, -а, -о, ген. МН. 

-их 3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
радио-певач ек. уп. ијек. радио-пјевач 

радио-певачица ек. уп. нјек. радио-пјева

чица 

радио-пјевач нјек. (ек. радио-певач), радио

-пU)евача М, инстр. радио-пU)евачем (не -ом), 

МН. радио-пU)евачи, радио-пU)евача 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

радио-пјевачица ијек. (ек. радио-певачица), 

радио-пU)евачицё ж, ген. МН. радио-пU)евачица 

2.1.2.; 2.2.2.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.а. 
радио-предавање, радио-предавiiња С, ген. 

МН. радио-предавiiња 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.3. 
радио-пренос, радио-преноса М, МН. радио

-преноси, радио-преноса 12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

радио-претплата, радио-прётплатё ж, ген. 

мн. радио-прётплата 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радио-претплатник, радио-претплатника 

М, МН. радио-претплатници, радио-претплат

ника, радио-претплатницима 5.2.3.; 11.1.1.а.(1); 
11.2.1.(2); 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 

радио-пријем ник и радио-пријемнiiк, -а М, 

мн. -ици, -и ка, -ицима 5.2.3.; 11.2.1.(2); 12.2.1.Ь.; 
14.1.1.С. 

радио-репорт8жа, радио-репортажё ж, 
геи. ми., радио-репортажii 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

радио-репортер, -ера М, ВОК. -рёпортёру, ин

стр. -репортером, МИ. -репортери, -репортера 

5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
радиоскопија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радиОсКОПСКii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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радиофонија 

радио-спакер, радио-спикера М, ВОК. -спике

ру, ннстр. -ом, МН. радио-спикери, радио-спикера 

5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 
радио-спакерка, радио-спикёркё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. МН. радио-спикерки 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 
11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

радио-станица, радио-станице ж, ген. МН. ра

дио-станица 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
радио-таласи, радио-таласа М МН. 5.2.3.; 

12.2.1.Ь.; 14.1.1.С. 

радио-телевiiзија, радио-телевизије ж, 

дат. радио-телевизији, инстр. -ом 5.1.5.; 5.2.3.; 
12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

радио-телевизiiјскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

радиотелеграм, -а М, МН. радиотелеграми, 

радиотелегрiiма 5.2.3.; 14.1.1.С. 
радиотелеграф, -а М, МН. радиотелеграфи, 

радиотелеграфа 5.2.3.; 14.1.1.С. 
радиотелегр8фија, -е ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, ми. -ије, -ијii 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радиотелеграфист(а), -е М, МН. радиотеле

графисти,радиотелеграфиста,радиотелегра

фистима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
радиотелеграфисткиња, -е ж, ген. МН. ради

отелеграфисткиња 5.2.3.; 10.2.; 14.1.2.1. 
радиотелеграфскii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
радиотелескоп, -а М, мн. радиотелескопи, 

радиотелескопа 5.2.3.; 14.1.1.С. 
радиотелефоиија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МИ. -ије, -ијii 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радиотелефонист(а), -е М, МН. радиотелефо

нисти,радиотелефониста,радиотелефонисти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 
радиотелефОНСКii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
раднотерапија, -е ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, 

ми. -иј е, -йјii 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
радиотехника, -е ж, дат. -ци 5.2.3.; 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
радио-техничар, радио-техничара М, ВОК. 

-техничiiру и -техничаре, иистр. техничаром и 

-техничарем, МН. -техничари, -техничара 3.1.3.; 
5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 

радиофонија, -е ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 



радиофонiiјскii 

радиофонiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

радиофоничан, -чна, -чно, одр. радиофо

нични, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.2.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

радиофоничност, -ости Ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 12.1.; 
14.1.2.2. 

радиОфОНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

радио-цев ек. уп. ијек. радио-цијев 

радио-цијев ијек. (ек. радио-цев), радио-цй

јеви (ек. радио-цеви) ж, ген. МН. радио-цијеви (ек. 

радио-цевй) 2.1.1.; 2.2.1.; 5.1.5.; 5.2.3.; 12.2.1.Ь.; 
14.1.2.2. 

радист(а), -е м, МН. радисти, радйста, ради

стима 14.1.1.е. 

радити, радим, прип. сад. радећи 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
радиliевац, -евца м, инсТр. радићевцем (не 

-ом), МН. радићевци, радићеВiiца 14.1.1.Ь.с. 

Радич, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

раднч, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ради чи, 

радйчii бот. 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Радичев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Радit:чевиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. Радичевићи, Радичевйћii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

радишност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
радљивост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Радмил = Радмио, Радмила м 1.2.1.1.а.; 

5.2.3.; 7.1.1.; 14.1.1. 
Радмио = Радмил (в.) 
piдHiiK, -а м, ВОК. раднйче, МН. радни

ци, радника, радницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

радница, -е ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

радницин не него радничин (в.) 

радничин (не радницин), -а, -о, ген. МН. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
раднiiчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

р8ђати (се) 

радњача, -е ж, ген. МН. радњача 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

piдo, прип., КОМП. радије, најрадије (не рађе, 

најрађе) 14.6. 
радо]налац, -алца м, ВОК. радо]налче, инстр. 

радо]налцем (не -ом), МН. радо]налци, радо]на

лаца 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
радо]налост, -ости ж, и нСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Радојица, -е м, ВОК. Радојице 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

Радојицин не него Радојичин (в.) 

Радојичин (не Радојицин), -а, -о, ген. МН. -их 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Радојка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
PiдocaB = Рiдослав (в.) 

PiдocaBљeB = Рiдослављев (в.) 
Рiдослав = Радосав, -а м 1.2.1.1.а.; 9.2.3.; 

14.1.1. 
Рiдослављев = PiдocaBљeB, -а, -о, ген. МН. 

-их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
piдOCHiiK, -а м, ВОК. радоснйче, МН. радо

снйци, радосника, радоснйцима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
рiдосница и радЬсница, -е ж, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

piдOCHO, прип. 14.6. 
piдOCT, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
piдocTaH, -сна, -сно, ОДр. радосни, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
радохолнчар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. радохоличари, радохоличара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

Радуч, -уча м, инсТр. Радучем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
Радучаннн, -а м, МН. Радучани, Радучана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Радучанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
радучкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

радшта, прип. 14.6. 
р8ђатн (се), рађам (се), З. n. МН. рађају (се). 

прип. сад. рађајући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
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piiђё, најрађё не него радијё, нiјрадијё (В. 

под рЈЩо) 

Р8ђевац, -евца М, инстр. РЗђевцем (не -ом), мн. 

Рађёвци, Рађеваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
Р8ђевина, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
рађевииа, -ё ж, ген. мн. рађевина 14.1.2.1.Ь. 

Рађёвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
рађёвски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
р8ђёње, -а с, ген. мн. рЗђёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
рiж, -и ж, дат. ражи, лок. ражи, мн. ражи, ра-

жи, ражи 14.1.2.2. 
ража и рiжа, -ё ж, ген. мн. ража и ража 

14.1.2.1. 
ражалити (се) (не разжалити (се», ража

лим (се) 8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
ражалОстити (се) (не разжалОстити (се», 

ражалостим (се) 8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
р8жањ, -жња м, инстр. ражњем (не -ом), мн. 

ражњеви, ражњёва 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
ражаривати (се) (не разжаривати (се», ра

жарујём (се), прил. сад. ражарујући (се) 8.2.2.1.; 
10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 

ражарити (се) (не разжарити (се», ражарим 

(се) 8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
ражђипати се (не разђипати се), ражђипам 

се 8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
раженити (се) (не разженити (се», раженим 

(се) 8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
ражеравити (не разжеравити), -им 8.2.2.1.; 

10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
ражестити (се) (не разжестити (се», раже

стим (се), прид. трп. ражёшћен 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

ражеliи (се) и ражеliи (се), ражежём (се), 3. 
Л. мн. ражегу (се) 1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 

ражешliивати (се) (не разжешliивати (се», 

ражешћујём (се), прил. сад. ражешћујући (се) 

8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
ражљутити (се) не него разљутити (се) 

(В.) 

ражњиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ра

жњићи, ражњићii и ражњиli, -ића м, инстр. ра

жњићем (не -ом), мн. ражњићи, ражњићii 3.2.3.; 
14.1.1.b.c. 

ражuакати се (не разuакати се), -ам се 

8.2.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
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разбешњивати (се) 

ражuарати (не разuарати), -ам 8.2.2.1.; 
10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 

ражuилiпати се (не разuилiпати се), -ам 

14.5.1.1.(3). 
разабирати (се), разабирам (се), прил. сад. 

разабирајући (се) 14.5.1.1.(3) и разабирати (се), 
-ём (се), прил. сад. разабирући (се) 14.5.1.1.(1). 

разабрати (се), разаберём (се) и разаберём 

(се) 14.5.1.1.(1). 
разазнати, -ам 14.5.1.1.(3). 
разантан (не резантан), -тна, -тно, одр. ра

зантни, -а, -о, ген. мн. -их, (фр. оштар, стрело

вито јак) 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
разапети (се), разапнём (се) 14.5.1.1.(1). 
разасипати (се), разасипам (се), прил. сад. 

разасипајући (се) 14.5.1.1.(3) и разасипљем (се), 
прил. сад. разасипљући (се) 14.5.1.1.(2). 

разаслати, разашаљём и разашљём, прид. 

трп. рiiзаслан и рiiзаслат 14.5.1.1.(2). 
разастрёти (се) ек. И ијек. уп. ијек. разастри

јети (се) 

разастријети (се) ијек. (ек. и ијек. разастрёти 

(се», разастрём (се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
разасути (се), разаспём (се) 14.5.1.1.(1). 
разаткати, разаткам 14.5.1.1.(3) разаткём 

14.5.1.1.(1) и разачём 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
разатрти, разатрём и разатарём 

14.5.1.1.(1 ). 
разашilљiiч, -ача м, ВОК. рiiзашиљачу, инстр. 

разашиљачем (не -ом), МН. разашиљачи, раза

шиљача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
разбарушеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разбегавати се ек. уп. ијек. разбјегавати се 

разбежати се ек. уп. ијек. разбјежати се 

разбелити ек. уп. ијек. разбијелити 

разбељивати ек. уп. ијек. разбјељивати 

разбеснети (се) ек. уп. ијек. разбјесњети 

(се) 

разбеснити (се) ек. уп. ијек. разбјеснити 

(се) 

разбећи се ек. уп. ијек. разбјеliи се 

разбешњавати (се) ек. уп. ијек. разбјешња

вати (се) 

разбешњивати (се) ек. уп. ијек. разбјешњи

вати (се) 



разбибрига 

разбибрига, -е ж, ген. мн. разбибрига 

14.1.2.1.Ь. 

разбијiiч, -ача м, ВОК. разбијачу, инстр. раз

бијачем (не -ом), мн. разбијачи, разбијачii 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.1.а.Ь. 

разбијiiчки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

разбијliштво, -а с, мн. разбијаштва, разби

јаштава 5.1.5.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
разбијелити ијек. (ек. разбелити), разбије

лим (ек. разбелим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
разбирати (се), разбирам (се), прип. сад. раз

бирући (се) 14.5.1.1.(3) и разбирати (се), -ем (се) 
14.5.1.1.(1). 

разбистравати (се), разбистравiiм (се), 3. п. 
мн. разбистравају (се), прип. сад. разбистравају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
разбистреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разбистривати (се), разбиструјем (се), прип. 

сад. разбиструјући (се) 14.5.1.1.(2). 
разби ти (се), разбијем (се), им пер. разбиј (се), 

разбијмо (се), разбијте (се) 14.5.1.1.(2). 
разбјегавати се ијек. (ек. разбегавати се), 

разБU)егавам се, 3. п. мн. разБU)егавају се, 

прип. сад. разБU)егавајући се 2.1.3.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

разбјежатисеијек.(ек. разбежатисе),разбU)е

жим се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разбјељивати ијек. (ек. разбељивати), 

разБU)ељујем, прип. сад. разБU)ељујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

разбјеснити (се) ијек. (ек. разбеснити (се», 

разБU)есним (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разбјесњети (се) ијек. (ек. разбеснети (се», 

разб(ј)есним (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разбјеliи се ијек. (ек. разбеliи се), разБU)ег

нем се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разбјешњавати (се) ијек. (ек. разбешњавати 

(се», разБU)ешњавам (се), 3. п. мн. разБU)ешња
вају (се), прип. сад. разБU)ешњавајући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

разбјешњивати (се) ијек. (ек. разбешњива

ти (се», разб(ј)ешњујем (се), прип. сад. разб(ј)е

шњујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
разблiiженiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разбуктети (се) 

разблаживати (се), разблажујем (се), прип. 

сад. разблажујући (се) 14.5.1.1.(2). 
разблажити (се), разблiiжим (се) 

14.5.1.1.(4). 
разблуцник и рJiзблуцник, -а м, вок. -ниче, 

мн. -ници, -ника, -ницима ll.1.1.a.(1); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

разблуцност и рiзблуцност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разблуl)ивати (се), разблуl)ујем (се), прип. 

сад. разблуђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разбојник, -а м, ВОК. разбојниче, мн. разбој

ници, разбојника, разбојницима ll.1.1.a.(1); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

разбојница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. разбојни

ца 14.1.2.1.а. 

разбојницин не него разбојничин (В.) 

разбојничин (не разбојницин), -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
разбiiјнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
разбојништво, -а с, мн. разбојништва, раз

бојништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
разболевати (се) ек. уп. ијек. разболијева

ти (се) 

разболети (се) ек. уп. ијек. разбољети (се) 

разболијевати (се) ијек. (ек. разболевати 

(се», разб6лијевам (се), 3. п. мн. разболијевају 
(се), прип. сад. разболијевајући (се) (ек. разб6ле

вам (се), 3. п. мн. разболевају (се), прип. сад. раз
болевајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

разбilљети (се), ијек. (ек. разболети (се» раз

б6лим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разборитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разбрати (се), разберем (се) и разберем (се) 

14.5.1.1.(1). 
разбратити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
разбројати (се), -јим (се) 14.5.1.1.(4). 
разбројити (се), -јим (се) 14.5.1.1.(4). 
разбуцити (се), разбудим (се) 14.5.1.1.(4). 
разбуl)ивати (се), разбуl)ујем (се), прип. сад. 

разбуђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разбуктати (се), разбукћем (се) 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2) и разбуктiiм (се) 14.5.1.1.(3). 
разбуктети (се) ек. уп. ијек. разбуктјети 

(се) 
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разбуктјети (се) 

разбуктјети (се) ијек. (ек. разбуктети (се», 

разбуктим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разбуliкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
разбучити, разбучим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
развадити, -им 14.5.1.1.(4). 
развађати, -ам, прил. сад. развађајући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
разведеи, -ена, -ено, одр. разведени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
разведеиица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а. 

разведеиицин не него разведеиичин (В.) 

разведеиичии (не разведеииции), -а, -о, ген. 

ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
разведеиiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разведреИiiСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
развежен, развежеиа, развежено не него 

развезен, развезеиа, развезено (В. развезеи) 

развезати (се), развежем (се) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
развезеи, развезена, развезено (не разве

жен, развежена, развежено), одр. развезени, -а, 

-о, ген. мн. -их, (према развести1) 4.2.а.; 14.3. 
развезивати (се), развезујем (се), прнл. сад. 

развезујући (се) 14.5.1.1.(2). 
развејавати (се) ек. уп. ијек. развијавати 

(се) 

развејати (се) ек. уп. ијек. развијати (се) 

развеичавати (се) ек. уп. ијек. развјенчава

ти (се) 

развеичати (се) ек. уп. ијек. развјеичати 

(се) 

разверавати (се) ек. уп. ијек. развјеравати 

(се) 

разверити (се) ек. уп. ијек. развјерити (се) 

развесељивати (се), развесељујем (се), прил. 

сад. развесељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
развести и развести', разведем, (одвести 

на разне стране) 14.5.1.1.(1). 
развести и развести1, развезем, (возећи до

премити) 14.5.1.1.(1). 
развести и развести, развезем, (почети оп

ширно, нашироко говорити) 14.5.1.1.(1). 
развешати ек. уп. ијек. развјешати 
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развјешати 

развигорац, -рца м, вок. развигорче, инстр. 

развиг6рцем (не -ом), мн. развиг6рци, развиго

раца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
развидети (се) ек. уп. ијек. развидјети (се) 

развидјети (се) ијек. (ек. развидети (се», 

развидим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
развиђати (се), развиђам (се), 3. л. мн. раз

виђају (се), прил. сад. развиђајући (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
развијавати (се) ијек. (ек. развејавати (се», 

развијавам (се), 3. л. мн. развијавају (се), прил. 
сад. развијавајући (се) (ек. развејавам (се), 3. л. 
мн. развејавају (се), прил. сад. развејавајући (се» 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
развијати (се) ијек. (ек. развејати (се», раз

вијем (се) (ек. развејем (се» 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

развијати (се), развијам (се), 3. л. мн. развија
ју (се), прил. сад. развијајући (се) 14.5.1.1.(3). 

развијiiч, -ача м, инстр. развијачем (не -ом), 

мн. развијачи, развијача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
развијеиiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
развйкiiнiiСт, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
развикати (се), развичем (се) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
развиличити, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
развитак, -тка м, мн. развици, развитака, 

развицима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 
развиliе, -а с, ген. мн. развићii 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
развјенчавати (се) ијек. (ек. развеичавати 

(се», развU)енчiiвам (се), 3. л. мн. развU)енча
вају (се), прил. сад. развU)енчавајући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 

развјеичати (се) ијек. (ек. развеичати 

(се», развU)енчам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

развјеравати (се) ијек. (ек. разверавати 

(се», развU)еравам (се), 3. л. мн. развU)еравају 
(се), прил. сад. развU)еравајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

развјерити (се) ијек. (ек. разверити (се», 

развU)ерим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
развјешати ијек. (ек. развешати), развU)е

шам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 



развластити 

развластити, развластйм 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

развлачити (се), развлачйм (се), прип. сад. 

развшiчёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
развлашliивати, развлашћујём, прип. сад. 

развлашћујући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
разводити (се), разводйм (се), прип. сад. раз

водёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
разводнети (се) ек. уп. ијек. разводњети 

(се) 

разводник, -а м, вок. разводнйче, мн. раз

воднйци, разводнйка, разводницйма 3.1.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

разводница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а. 

разводницин не него разводничин (в.) 

разводничин (не разводницин), -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
разводнички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
разводњавати (се), разводњавам (се), 3. n. 

мн. разводњавају (се), прип. сад. разводњавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
разводњен, -а, -о, одр. разводњенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
разводњено, прип. 14.6. 
разводњеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разводњети се ијек. (ек. разводнети се), раз

воднйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разводњивати (се), разводњујём (се), прип. 

сад. разводњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
развође и развође, -а с, ген. -ођа 14.1.3. 
развој и развој, -а м, инсТр. -ем (не -ом), мн. 

-оји, -оја 14.1.1.Ь.С. 

развојни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
развратити (се), развратйм (се) 14.5.1.1.(4). 
развратник, -а м, вок. развратнйче, ми. 

развратнйци, развратнйка, развратницйма 

1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
развратни ца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а. 

развратнички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

развратност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разглашавати (се) 

развраliати (се), -ам (се), прип. сад. развра

ћајући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
разврiliеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
развраliивати (се), развраћујём (се), прип. 

сад. развраћујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
раз вргнути (се) = разврliи (се), развргнём 

(се) 14.5.1.1.(1). 
развреднити (се) ек. уп. ијек. развријiщни

ти (се) 

развриједнити (се) ијек. (ек. развреднити 

(се), развриједнйм (се) (ек. разврёднйм (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
разврсти (се) и разврсти (се), разврзём (се) 

8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
развртати, разврћём, прип. сад. разврћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
развртiч, -ача м, вок. развртачу, инсТр. развр

тачем (не -ом), мн. развртачи, развртача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

развртети и развртети ек. уп. ијек. развртје

ти и развртјети 

развртјети и развртјети ијек. (ек. развртети 

и развртети), -тйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разврliи (се) = развргнути (се) (в.) 

развуliи (се) и развуliи (се), развучём (се) 

1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2). 
развучен, -ена, -ено, одр. развученй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
развучено, прип. 14.6. 
развученост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разгађати (се), разгађам (се), прип. сад. раз

гађајући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
разгађiiч, -ача м, вок. разгађачу, ИнсТр. разга

ђачем (не -ом), мн. разгађачи, разгађача 3.1.3.; 
3.3.2.а.; 14.1.1.а.Ь. 

разгибати (се), разгй6ам (се) 14.5.1.1.(3) и 
разгй6љём (се) 14.5.1.1.(2). 

разглабiч, -ача м, вок. разгла6ачу, ИнсТр. раз

гла6ачем (не -ом), мн. разгла6ачи, разгла6ача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
разгласити (се), разгласйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разглашавати (се), раЗГШlшавам (се), 3. n. 

мн. разглашавају (се), прип. сад. разглашава ј у

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
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разглашивати (се) 

разглашивати (се), разгшiшујем (се), прип. 

сад. разгшiшујући (се) 14.5.1.1.(2). 
разгледач, -ача м, вок. разгледачу, инсТр. раз

гледачем (не -ом), мн. разглещiчи, разгледача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
разглОбити (се), разглобйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разшобљавати (се), разглОбљавам (се), 3. п. 

мн. разглобљавају (се), прип. сад. разглобљава

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
разглобљивати (се), разглобљујем (се), прип. 

сад. разглобљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
разгиевити (се) и разгневити (се) ек. уп. 

ијек. разгњевити (се) и разгњевити (се) 

разгневљеност ек. уп. ијек. разгњевље

ност 

разгневљивати (се) ек. уп. ијек. разгњевљи

вати (се) 

разгнојити се, разгнојйм се 14.5.1.1.(4). 
разгњевити (се) ијек. (ек. разгневити (се», 

разгњевйм (се) (ек. разгневйм (се» и разгњеви

ти (се) ијек. (ек. разгневи ти (се», -йм (се) 2.1.3.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

разгњевљеност ијек. (ек. разгневљеност), 

-ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.3.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разгњевљивати (се) ијек. (ек. разгневљи

вати (се», разгњевљујем (се), прип. сад. разгње

вљујући (се) (ек. разгневљујем (се), прип. сад. раз

гневљујући (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
разгњечити, разгњечйм 14.5.1.1.(4). 
разговетан ек. уп. ијек. разговијетан 

разговетност ек. уп. ијек. разговијетност 

разговијетан ијек. (ек. разговетан), -тна, 

-тно, ОДр. разговијетнй (ек. разговетнй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
разговијетност ијек. (ек. разговетност), 

-ости Ж, ИНСТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разговорљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разголитити (се), разголйтйм (се) 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
разголиliавати (се), разголићаВiiМ (се), 3. П. 

МН. разголиМвају (се), прип. сад. разголиМвају

ћи (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
разгilлиliеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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разгријавати (се) 

разголиliење, -а с, ген. МН. разголићења 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
разголиliивати (се), разголићујем (се), прип. 

сад. разголићујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разгоревати (се) ек. уп. ијек. разгоријева

ти (се) 

разгорети (се) ек. уп. ијек. разгорјети (се) 

разгоријевати (се) ијек. (ек. разгоревати 

(се», разгоријевiiм (се), 3. П. МН. разгоријевају 
(се), прип. сад. разгоријевајући (се) (ек. разгоре

вам (се), 3. П. МН. разгоревају (се), прип. сад. раз
горевајући (се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

разгорјети (се) ијек. (ек. разгорети (се», раз

горйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разгоропадити (се), разгоропадйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
разгоропађивати (се), разгоропађујем 

(се), прип. сад. разгоропliђујући (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
разградити (се), разградйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разграђивати (се), разграђујем (се), прип. 

сад. разграђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разграктати се, разгракћем се 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
разгранак, -анка м, МН. разгранци, разгра

нака, разгранцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
разгранатост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разграничавати (се), разграничавам (се), 3. 

П. МН. разграничавају (се), прип. сад. разгранича

вајући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
разграничивати (се), разграничујем (се), 

прип. сад. разграничујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
разграничити, разграничйм 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
разграњеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разгревати (се) ек. уп. ијек. разгријевати 

(се) 

разгрејавати (се) ек. уп. ијек. разгријава

ти (се) 

разгрејати (се) ек. уп. ијек. разгријати (се) 

разгрепсти (се) и разгрепсти (се), разгре

бем (се) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разгријавати (се) ијек. (ек. разгрејавати 

(се», разгријiiвам (се), 3. П. МН. разгријавају 

(се), прип. сад. разгријавајући (се) (ек. разгреја-



разгријати (се) 

вам (се), 3. л. МИ. разгрејавају (се), прил. сад. раз
грејавајући (се» 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

разгријати (се) ијек. (ек. разгрејати (се», 

разгријём (се) (ек. разгрејём) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

разгријевати (се) ијек. (ек. разгревати (се», 

разгријевiiм (се), 3. л. МИ. разгријевају (се), прил. 
сад. разгријевајући (се), (ек. разгрёвiiм (се), 3. л. 
МИ. разгревају (се), прил. сад. разгревајући (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
разгристи, разгрйзём 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разгрмети се и разгрметн се ек. уп. ијек. раз

грмјети се и разгрмјети се 

разгрмјети се и разгрмјети се ијек. (ек. раз

грмети се и разгрмети се), -мйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

разгрнути (се), разгрнём (се) 14.5.1.1.(1). 
разгртати (се), разгрћём (се), прил. сад. раз

грћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
раздавати (се), раздiiјём (се), прил. сад. раз

дiiјући (се) 14.5.1.1.(2). 
раздавач, -ача М, вок раздавiiчу, иистр. разда

вачем (не -ом), МИ. раздавачи, раздавачii 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

разданити (се), разданйм (се) 14.5.1.1.(4). 
раздвојеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздвојивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздвојитн (се), раздвојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
раздебљати се, раздеБЉiiМ се 14.5.1.1.(3). 
разделити (се) ек. уп. ијек. раздијелити 

(се) 

разделнйк ек. уп. ијек. раздјелнйк 

р8здељак ек. уп. ијек. р8здјељак 

раздељати ек. уп. ијек. раздјељати 

раздёљеност ек. уп. ијек. разднјељеност 

раздељење ек. уп. ијек. раздјељење 

раздељив ек. уп. ијек. раздјељив 

раздељitвати (се) ек. уп. ијек. раздјељitва-

ти (се) 

раздељilвач ек. уп. ијек. раздјељilвач 

раздељнвост ек. уп. ијек. раздјељнвост 

раздео ек. уп. ијек. р8здјел 

раздеоба ек. уп. ијек. раздноба 

раздражљив 

раздијелити (се) ијек. (ек. разделнти (се», 

раздијелйм (се) (ек. раздёлйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раздијељеност ијек. (ек. раздёљеност), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

р8здио = р8здјел (В.) 
раздиоба ијек. (ек. раздеоба), -ё ж, геи. МИ. 

раздиОбii (ек. раздеобii) 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 5.2.3.; 
14.1.2.1. 

р8здјел = р8здио ијек. (ек. р8здео), раздU)е

ла М, МИ. разд(ј)ели, раздU)ёЛii 2.1.2.; 2.1.5.1.1.; 
2.2.2.; 5.2.3.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 

р8здјёлнйк ијек. (ек. р8здёлнйк), -а М, вок. 

-нйче, МИ. разд(ј)ёлнйци, раздU)ёлнйкii, раз

дU)ёлнйцима 2.1.3.; 2.2.1.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

р8здјељак ијек. (ек. р8здељак), -ёљка М, 

МИ. раздU)ёљци, раздU)еЉiiкii, раздU)ёљцима 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
раздјељати ијек. (ек. раздељати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3) и -ём 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
раздјељење ијек. (ек. раздељење), -а с, геи. 

МИ. разд(ј)ељењii 2.1.3.; 2.2.1.; 14.1.3. 
раздјељив ијек. (ек. раздељив), -а, -о, одр. 

раздU)ељивй, -а, -о, геи. МИ. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

раздјељitвати (се) ијек. (ек. раздељitвати 

(се», разд(ј)ељујём (се), прил. сад. разд(ј)ељу

јући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
раздјељilвач ијек. (ек. раздељilвач), -ача М, 

вок. раздU)ељйвачу, иистр. раздU)ељивачем (не 

-ом), МИ. раздU)ељивачи, раздU)ељивачii 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.а.с. 

раздјељнвбст ијек. (ек. раздељивБСт), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

раздраган и раздраган, -а, -о, одр. раздрагii

нй и раздрiiriiнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
раздраганост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздраженост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздраживост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздражљив, -а, -о, одр. раздражљивй, -а, 

-о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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раздражљивiiст 

раздражљивiiст, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздремати се ек. уп. ијек. раздрнјемати 

се 

раздремљивати се, раздремљујём се, прип. 

сад. раздремљујући се 14.5.1.1.(2). 
раздрётн (се) ек. уп. ијек. раздријети (се) 

раздрешивати (се), раздрешујём (се), прип. 

сад. раздрешујући (се) 14.5.1.1.(2). 
раздрешити (се) ек. уп. ијек. раздријеши

ти (се) 

раздријемати (се) ијек. (ек. раздремати (се», 

раздријемам (се)(ек. раздрёмам (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3) и раздријемљём (се) (ек. раздрёмљём 
(се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

раздријети (се) ијек. (ек. раздрёти (се), 

раздрём (се) и раздерём (се) ек. и ијек. 2.1.2.; 
14.5.1.1.(1 ). 

раздријешити (се) ијек. (ек. раздрешити 

(се», раздријешйм (се) (ек. раздрёшйм (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раздрљеНiiСТ, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздробити 

14.5.1.1.(4). 
(се), раздробйм (се) 

раздробљавати (се), раздрОБЉiiвам (се), 3. 
n. ми. раздробљавају (се), прип. сад. раздробља

вајући (се) 14.5.1.1.(3). 
раздробљенiiст, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раздробљивати (се), раздробљујём (се), 

прип. сад. раздробљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
раздружити (се), раздружйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
разђипати се не него ражђипати се (В.) 

разж- не него раж-

разжалити (се) не него ражалити (се) (В.) 

разжалОстити (се) не него ражалОСти ти 

(се) (в.) 

(в.) 

(В.) 

разженити (се) не него раженити (се) (В.) 

разжаривати (се) не него ражаривати (се) 

разжарити (се) не него ражарити (се) (В.) 

разжеравити не него ражеравити (В.) 

разжестити (се) не него ражестити (се) 
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разленнти се 

разигрiнiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разиједати (се) не него разједати (се) (в.) 

разиједити (се) не него разједити (се) (в.) 

разИлазак, -ска м, ми. разiшасци, рази-

лазака, разиласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

разиliи се и разiiliи се, разйђём се 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
разјадити (се), -йм (се) и разјliдити (се), раз

јiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разјiренiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разјахати, разјашём 14.5.1.1.(2). 
разјахивати, разјахујём, прип. сад. разјаху

јући 14.5.1.1.(2). 
разједати (се) (не разиједати (се», разјёдам 

(се), 3. n. ми. разједају (се), прип. сад. разједајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
разједенiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разједiiњенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разједити (се) (не разиједити (се», разје

дйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разједљив, -а, -о, одр. разједљивй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
разједљивiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разједначавати (се), разједначавам (се), 3. 

n. ми. разједначавају (се), прип. сад. разједнача

вајући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
разједначивати (се), разједначујём (се), 

прип. сад. разјеДЮlчујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
разједначити (се), разједначйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
разјечати се, разјечйм се 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
разјуначити (се), разјуначйм (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
разлагiiч, -ача м, ВОК. разлагачу, иистр. разла

гачем (не -ом), МИ. разлагачи, разлагача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

разлазак, -аска м, ми. разласци, разлазака, 

разласцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
разлевати (се) ек. уп. ијек. разлијевати (се) 

разлегати се ек. уп. ијек. разлијегати се 

разленити се ек. уп. ијек. разлијенити се 



разлетати се 

разлетати се ек. уп. ијек. разлијетати се 

разлетети се ек. уп. ијек. разлетјети се 

разлетјети се ијек. (ек. разлетети се), раз-

летим се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разлеliи се и разлеliи се, разлежё се и раз

легнё се 14.5.1.1.(1). 
разлеliи се и разлёliи се, разлежём се 

14.5.1.1.(1). 
разливати (се), разливам (се), 3. Л. ми. разли

вају (се), ПРИЛ. сад. разливајући (се) 14.5.1.1.(3). 
разлiiзiнiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разлијевати (се) ијек. (ек. разлевати (се», 

разлијевам (се), 3. Л. ми. разлијевају (се), ПРИЛ. 
сад. разлијевајући (се) (ек. разлёвам (се), 3. Л. ми. 
разлевају (се), ПРИЛ. сад. разлевајући (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

разлијегати се ијек. (ек. разлегати се), раз

лијежём се, ПРИЛ. сад. разлијежући се (ек. раз

лёжём се, ПРИЛ. сад. разлежући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(1). 

разлијенити се ијек. (ек. разленити се), 

разлијеним се (ек. разлёним се) 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

разлијетати се ијек. (ек. разлетати се), раз

лијећём се, ПРИЛ. сад. разлијећући се (ек. раз

лёћём се, ПРИЛ. сад. разлећући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

разлика, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -ика 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

различак, -ч ка м, ми. различци, различака, 

различцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
различан, -ч на, -чно, одр. различни, -а, -о, 

геи. ми. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
различивати, различујём, ПрИЛ. сад. разли

чујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
различит, -а, -о, одр. различити, -а, -о, геи. 

ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
различити, различим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
различито, ПРИЛ. 3.1.2.; 14.6. 
различитiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
различнiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разлог, -а м, ми. разлози, разлога, разлозима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

размахнитати се 

разложитiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разложнiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разлокати (се), разлочём (се) l1.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2). 
разломак, -омка м, ми. разломци, разлома

ка, разломцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
разломачкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
разлучив = разлучљив, -а, -о, одр. раз

луч(љ)иви, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
разлучивати (се), разлучујём (се), прил. сад. 

разлучујући (се) 14.5.1.1.(2). 
разлучивiiст = разлучљивiiст, -ости ж, ии-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разлучити (се), разлучим (се) 14.5.1.1.(4). 
разлучљив = разлучив (в.) 
разлучљивiiст = разлучивост (в.) 

разљутити (се) (не ражљутити (се», раз-

љутим (се) 8.2.2.1.а.; 14.5.1.1.(4). 
разљуliивати, разљућујём, ПРИЛ. сад. разљу

ћујући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
размiженiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
размазанiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
размак, -а м, ми. размаци, размака, разма

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
размакнутн (се) = размаliи (се) и размаћи 

(се), размакнём (се) 14.5.1.1.(1). 
разматрати, разматрам, 3. Л. ми. разматрају, 

ПРИЛ. сад. разматрајући 14.5.1.1.(3). 
разматрiч, -ача м, ВОК. разматрачу, иистр. 

разматра чем (не -ом), ми. разматрачи, разма

трача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
размаliи (се) и размаliи (се) = размакну

ти (се) (в.) 

размах, -а м, ми. размаси, размаха, размаси

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
размахати (се), размашём (се) 11.1.2.е.; 

14.5.1.1.(2). 
размахивати (се), размахујём (се), ПРИЛ. сад. 

размахујући (се) 14.5.1.1.(2). 
размахнитати се, размахнйтам се и раз

махнiпати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
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размахнути (се) размјеран 

размахнути 

14.5.1.1.(1). 
(се), размахнём (се) разметност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

размеђе, -а с, ген. мн. -ёђа 3.3.2.а.; 14.1.3. 
размеђи вати (се), размеђујём (се), прил. сад. 

размеђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
размеђити (се), размеђйм (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
размена и размена ек. уп. ијек. размјена и 

размјена 

разменити (се) ек. уп. ијек. размијенити 

(се) 

разменљив ек. уп. ијек. размјенљив 

разменљивост ек. уп. ијек. размјенљивост 

размењивати (се) ек. уп. ијек. размјењива-

ти (се) 

размер ек. уп. ијек. размјер 

размера ек. уп. ијек. размјера 

размеравати ек. уп. ијек. размјеравати 

размера н и размеран ек. уп. ијек. размјера н 

и размјеран 

размерање ек. уп. ијек. размјерање 

размерати ек. уп. ијек. размјерати 

размерити ек. уп. ијек. размјерити 

размерје и размерје ек. уп. ијек. размјерје 

и размјерје 

размерност и размерност ек. уп. ијек. раз

мјерност и размјерност 

размесити ек. уп. ијек. размијесити 

размести и размести, разметём 

14.5.1.1.(1). 
размести 

14.5.1.1.(\). 
и размести, разметём 

разместити (се) ек. уп. ијек. размјестити 

(се) 

разметан, -тна, -тно, одр. разметнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
разметати (се), размећём (се), прил. сад. раз

мећући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разметљив, -а, -о, одр. разметљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
разметљивац, -йвца М, вок. разметљйвче, 

инстр. разметљйвцем (не -ом), мн. разметљйв

ци, разметљиваца, разметљйвцима 6.2.1.; 
11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

разметЉИВiiСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
размешати ек. уп. ијек. размијешати 

размешивати ек. уп. ијек. размјешивати 

размештавати (се) ек. уп. ијек. размјешта-

вати (се) 

размештај ек. уп. ијек. размјештај 

размештати (се) и размештати (се) ек. уп. 

ијек. размјештати (се) и размјештати (се) 

размијенити (се) ијек. (ек. разменити (се», 

размијенйм (се) (ек. размёнйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

размијесити ијек. (ек. размесити), размије

сйм (ек. размёсйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
размијешати ијек. (ек. размешати), размије

шам (ек. размёшам) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
размилети се ек. уп. ијек. размиљети се 

размиљети се ијек. (ек. размилети се), раз

мИлйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
размимоиliи се и раЗМИМОiiliи се, разми

мойђём се 3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
размирица, -ё ж, ген. мн. размирйца 

14.1.2.1.Ь. 

размицати (се), размичём (се), прил. сад. раз

мичући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
размјена и размјена ијек. (ек. размена и раз

мена), -ё ж, ген. мн. -ёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1. 
размјенљив ијек. (ек. разменљив), -а, -о, одр. 

размU)енљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

размјенљивост ијек. (ек. разменљивост), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

размјењивати (се) ијек. (ек. размењивати 

(се», размU)ењујём (се), прил. сад. размU)ењу

јући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
размјер ијек. (ек. размер), -а м, инстр. -ом, мн. 

размU)ери, размU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 
размјера ијек. (ек. размера), -ё ж, ген. мн. 

размU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
размјеравати ијек. (ек. размеравати), раз

мШеравам, 3. л. мн. размU)еравају, прил. сад. 
размU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

размјеран и размјеран ијек. (ек. размеран 

и размеран), -рна, -рно, одр. размU)ёрнй и раз

мU)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 



размјерiiње 

размјерiiње, ијек. (ек. размерiiње), -а с, ген. 

мн. размU)ерiiња 2.1.3.4.; 2.2.1.; 14.1.3. 
размјерати ијек. (ек. размерати), размјёрам, 

3. л. мн. размU)ерају, прил. сад. размU)ерајући, 
(ПМС: "замuјерашu, засuјеgашu тако и с дру

гим префиксима, варијанте са ије можемо при

знавати као ауторску слободу, тј. само као до

датне") 2.1.3.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
размјерити ијек. (ек. размерити), размU)е

рйм 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
размјёрје и размјерје ијек. (ек. размёрје и 

размерје), -а с, ген. мн. размU)ёрја и размU)ер

ја 2.1.3.; 2.1.3.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
размјёрност и размјерност ијек. (ек. раз

мёрност и размерност), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.3.; 2.1.3.; 2.2.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

размјестити (се) ијек. (ек. разместити (се», 

размU)естйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
размјешивати ијек. (ек. размешивати), 

разм(ј)ешујём, прил. сад. размU)ешујући 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

размјештавати (се) ијек. (ек. размештавати 

(се», размјештавам (се), 3. n. мн. размU)ештава

ју (се), прип. сад. разм(ј)ештавајући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5ЈЈ.(3). 

рiзмјештiiј ијек. (ек. рiзмештiiј), -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. разм(ј)ештаји, разм(ј)ештаја 

2.1.2.; 2.2.2.; 14Ј.1.Ь.с. 
размјештати (се) ијек. (ек. размештати (се», 

размU)ёштам (се), 3. n. мн. размU)ештају (се), 

прип. сад. размU)ештајући (се) и размјештати 

(се) ијек. (ек. размештати (се», -ам (се), прип. сад. 

размU)ештајући (се) 2.1.3.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 
14.5Ј.1.(3). 

размлачивати (се), размлачујем (се), прип. 

сад. размлачујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
размнОжити (се), размножим (се) 14.5ЈЈ.(4). 

размотрити, размотрйм 14.5Ј.1.(4). 

размочити (се), размочйм (се) 3.1.2.; 
14.5.1Ј.(4). 

размрдати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
размутити (се), размутйм (се) 14.5.1.1.(4). 
размуliивати (се), размућујём (се), прип. сад. 

размућујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
размуliкати, -ам 14.5.1Ј.(3). 

разнОсiiч 

разнежавати (се) ек. уп. ијек. разњежава

ти (се) 

разнеженост и разнёженост ек. уп. ијек. раз

њеженост и разњёженост 

разнеживати (се) ек. уп. ијек. разњежива

ти (се) 

разнежити (се) и разнежити (се) ек. уп. ијек. 

разњежити (се) и разњежити (се) 

разнешен, разнешена, разнешено не него 

разнесен, разнесена, разнесено (В. под раз

нијети) 

разнёти (се) ек. уп. ијек. разнијети (се) 

разнијети (се) ијек. (ек. разнёти (се), раз

несём (се), прид. трп. разнесен, разнесена, раз

несено (не разне шен, разнешена, разнешено) 

14.5.1.1.(1). 
разноб6јност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рiзновёран и разноверан ек. уп. ијек. рiзно

вјёран и разновјеран 

рiзновјёран и разновјеран ијек. (ек. рiзно

вёран и разноверан), -рна, -рио, одр. разио

вU)ёрий и разиов(ј)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.3.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
разноврсност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2Ј.; 14.1.2.2. 
разноврстан, -сна, -сно, одр. разноврсни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
разноименост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разнокрилац, -йлца м, мн. разнокрйлци, ра

знокрилаца, разнокрйлцима 6.2.1.; 14.1.1.с. 
разнолико, прип. 14.6. 
разноликост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разиоличан, -ч на, -чно, одр. разнолични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
разнолiiчје и разноличје, -а с, ген. -лйчја 

3.1.2.; 14.1.3. 
разноличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разнородност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разнЬсiiч, -ача м, вок. разносачу, инстр. разно

сачем (не -ом), мн. разносачи, разносача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 
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разнОснлац 

разнОсилац (не разнОсиоц), -иоца М, ВОК. 

разн6сиоче, инстр. разн6сиоцем (не -ом), мн. 

разнОсиоци, разнОсилаца, разносiюцима 6.2.1.; 
7.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

разнОсиоц не него разнОсилац (В.) 

разносмеран ек. уп. ијек. разносмјеран 

разносмјеран ијек. (ек. разносмеран), -рна, 

-рно, одр. разносмU)ерни, -а, -5, ген. МИ. -их 
2.1.3.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

разностраничан, -ч на, -чно, одр. разностра

нични, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

разнОстраНiiСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разночлан, -а, -о, одр. разночлани, -а, -5, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
разњежаватн (се) ијек. (ек. разнежавати 

(се», разњежавам (се), 3. л. мн. разњежавају (се), 
прил. сад. разњежавајући (се) (ек. разнежавам 

(се), 3. л. мн. разнежавају (се), прил. сад. разне
жавајући (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

разњеженост и разњеженост ијек. (ек. 

разнеженост и разнеженост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.2.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разњеживати (се) ијек. (ек. разнеживати 

(се», разњежујём (се), прил. сад. разњежујући 

(се) (ек. разнежујем (се), прил. сад. разнежујући 

(се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
разњежити (се) ијек. (ек. разнежити (се», 

-им (се) и разњежити (се) ијек. (ек. разиежити 

(се», разњежим (се) (ек. разнёжим (се» 2.1.2.; 
2.1.3.; 2.2.2.; 2.2.1.; 8.2.2.1.Ь.; 14.5.1.1.(4). 

разобличавати, разобличавам, 3. л. мн. раз
обличавају, прил. сад. разобличавајући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(3). 

разобличивати, разобличујём, прил. сад. 

разобличујући 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
разоблitчити, разоблйчим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
разобручаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разобручати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(4). 
разОбрученост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разобручити (се), разОбручим (се) 

14.5.1.1.(4). 
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разрачунавати (се) 

разодевати (се) ек. уп. ијек. разодијевати 

(се) 

разоденути (се) ек. уп. ијек. разодјенути 

(се) 

разодести (се) ек. уп. ијек. разодјести (се) 

разодети (се) ек. уп. ијек. разодјети (се) 

разодијевати (се) ијек. (ек. разодевати (се», 

разодијевам (се), 3. л. мн. разодијевају (се), прил. 
сад. разодијевајући (се) (ек. разодевам (се), 3. л. 
мн. разодевају (се), прил. сад. разодевајући (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
разодјенути (се) ијек. (ек. разоденути (се», 

разодU)енём (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разодјести (се) ијек. (ек. разодести (се», ра

зодU)едём (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разодјети (се) ијек. (ек. разодети (се», ра

зодU)едём (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
разонодити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
разортачивати (се), разортачујем (се), прил. 

сад. разортачујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
разортачити (се), разортачим (се) и разор

тачити (се), -им (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
разоткривати (се), разоткривам (се), 3. л. 

мн. разоткривају (се), прил. сад. разоткривајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
разоткрити (се), разоткријём (се) 14.5.1.1.(2). 
разочаравати (се), разочаравам (се), 3. л. мн. 

разочаравају (се), прил. сад. разочаравајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
разочiiрiiност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разочарање = уоб. разочарење, -а с, ген. мн. 

-ња, (Клајн 2009: "разочарање, боље него раз
очарење") 14.1.3. 

разочарати (се), разочарам (се), 3. л. мн. раз-
очарају (се) 14.5.1.1.(3). 

разочарење = разочарање (В.) 
разр., скр. за разред IЗ.3.1.Ь. 

разрадити (се), разради м (се) 14.5.1.1.(4). 
разрiiђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разрађивати, разрађујем, прил. сад. разра

ђујући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разрачунавати (се), разрачунавам (се), 3. л. 

мн. разрачунавају (се), прил. сад. разрачунавају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 



разрачунати (се) 

разрачунати (се), разрачунам (се) 

14.5.1.1.(3). 
разрашliивати се, разрашћујём се, прип. сад. 

разрашћујући се 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
разред, -а М, мн. разреди, разрёда 14.1.1.с. 

разредити (се)1 ек. уп. ијек. разриједити 

(се) 

разредити (се)2, разрёдим (се), (разврстати 

се у редове) 14.5.1.1.(4). 
разредљив ек. уп. ијек. разрједљив 

разреДНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
разреДНiiК, -а М, вок. разредниче, мн. разред-

ници, разредника, разредницима ll.l.l.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

разредиица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

разредницин не него разредничин (В.) 

разредничин (не разредницин), -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
разреднiiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
разреднйштво, -а с, мн. разреднйштва, раз-

реднйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
разреljати, разрёђам 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
разрёljеност ек. уп. ијек. разријеljеност 

разређиватиl ек. уп. ијек. разрјеђивати 

разређивати2 , разређујём, прип. сад. разре-

ђујући, (распоређивати) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
разређивiiч ек. уп. ијек. разрјеђивiiч 

разрезивати, разрезујём, прип. сад. раз резу

јући 14.5.1.1.(2). 
разреliи и разреliи, разречём и разречём 

l1.1.1.a.(2); 14.5.1.1.(2) и разрекнём 14.5.1.1.(1). 
разрешавати (се) ек. уп. ијек. разрјешава-

ти (се) 

разрешење ек. уп. ијек. разрјешење 

разрешив ек. уп. ијек. разрјешив 

разрешити (се) ек. уп. ијек. разријешити 

(се) 

разрешљивост ек. уп. ијек. разрјешљи

вост 

разривiiч, -ача М, вок. разривачу, инстр. раз

ривачем (не -ом), мн. разривачи, разривача 

3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
разрirвеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разрушилац 

разриједити (се) ијек. (ек. разредити (се», 

разриједим (се) (ек. разрёдим (се», (учинити 

ретким) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
разријеђеност ијек. (ек. разрёђеност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разријешити (се) ијек. (ек. разрешити (се», 

разријешим (се) (ек. разрёшйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

разрједљив ијек. (ек. И ијек. разредљив), -а, 

-о, ОДР. разрU)едљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

разрјеljивати (се) ијек. (ек. разреljивати (се» 

разрU)еђујём (се), прип. сад. разрU)еђујући (се), 

(чинити ретким) 2.1.4.1; 2.1.2.; 2.2.2.; 3.3.2.а.; 
14.5.1.1.(2). 

разрјеђивiiч ијек. (ек. разређивiiч), -ача М, 

инстр. разрU)еђивачем (не -ом), мн. разрU)еђи

вачи, разрU)еђивача 2.1.4.1; 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

разрјешавати (се) ијек. (ек. разрешавати 

(се», разрU)ешавам (се), 3. n. мн. разрU)ешава
ју (се), прип. сад. разрU)ешавајући (се) 2.1.4.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

разрјешење ијек. (ек. разрешење), -а с, ген. 

мн. разрU)ешењii 2.1.4.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
разрјешив ијек. (ек. разрешив), -а, -о, одр. 

разрU)ешиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.4.1.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

разрјешљивост ијек. (ек. И ијек. разрешљи

вост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.4.1.; 
2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

разрогачивати (се), разрогачујём (се), прип. 

сад. разрогачујући (се) 14.5.1.1.(2). 
разрогачити (се), разрогачим (се) 

14.5.1.1.(4). 
разродити (се), разродйм (се) 14.5.1.1.(4). 
разрокост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разручивати се, разручујём се, прип. сад. 

разручујући се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
разручити се, разручим се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
разрушилац (не разрушиоц), -иоца М, вок. 

разрушиоче, инстр. разрушиоцем (не -ом), мн. 

разрушиоци, разрушилаца, разрушиоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

953 



разрушиоц 

разрушиоц не него разрушилац (В.) 

разуверuати (се) ек. уп. ијек. разувјерuа

ти (се) 

разуверити (се) ек. уп. ијек. разувјерити 

(се) 

разувјерuати (се) ијек. (ек. разуверuати 

(се», разувU)еравам (се), 3. л. мн. разувU)ера
вају (се), прил. сад. разувU)еравајући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

разувјерити (се) ијек. (ек. разуверити (се», 

разувU)ерим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
разудити, разудим и разудити, -им 

14.5.1.1.(4). 
разуђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разуђивати, разуђујем, прил. сад. разуђујући 

3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
разузданiiк, -ика м, вок. разузданиче, мн. 

разузданици, разузданика, разузданицима 

11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
разузданост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разулареност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разумевати (се) ек. уп. ијек. разумијевати 

(се) 

разумети (се) ек. уп. ијек. разумјети (се) 

разумијевати (се) ијек. (ек. разумевати (се», 

разумијевам (се), 3. л. мн. разумијевају (се), прил. 
сад. разумијевајући (се) (ек. разумевам (се), 3. л. 
мн. разумевају (се), прил. сад. разумевајући (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
разумити (се), разумим (се), импр. разум иј, 

разумијмо, разумијте 14.5.1.1.(4). 
разумјети (се) ијек. (ек. разумети (се», разу

мијем (се), прил. сад. разумијући (се) (ек. разумем 

(се), прил. сад. разумејући (се» 2.1.2.; 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

разумљив, -а, -о, одр. разумљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
разумљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разумност и разумност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
разумрёти (се) ек. уп. ијек. разумријети 

(се) 
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Ракитовача 

разумријети (се) ијек. (ек. разумрёти (се», 

разумрем (се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
Разцветников (буг. Расцветников), -а м, 

инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 8.1.2.1.; 8.1.3.2.3.; 
14.1.1.Ь. 

(В.) 

разц- не него ражц-

разцакати се не него ражцакати се (В.) 

разцарати не него ражцарати (В.) 

разцилитати се не него ражцилИтати се 

рај, раја м, инстр. -ем (не -ом), лок. рају 

14.1.1.Ь.с. 

Раја, -е = Рајо, -е м, дат. Раји, ак. Рају, вок. Ра

јо, инстр. Рајом и Рајо, -а м, дат. Рају, ак. Раја, вок. 

Рајо, инстр. Рајом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Рајиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), (дем. од 

Раја и Рајо) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 5.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
Рајиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. Раји

ћи, Рајићii, (презиме) 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
РЦјица, -е м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Рајич, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. Раји

чи, Рајича, (презиме) 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
Рајицин не него Рајичин (В.) 

Рајичин (не РЦјицин), -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Рајна и Рајна, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
рЦјнскй и рајнскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Рајо = Раја (В.) 
рајснёдла = рајснёгла (В.) 
рајснёгл, -а м, мн. рајснегли, рајснегла 

14.1.1.с. 

рајснёгла = рајснёдла, -е Ж, ген. мн. -ли 

14.1.2.1.Ь. 

рајсфершлус (не рајфершлус), -а м, мн. рај

сфершлуси, рајсфершлуса 14.1.1.с. 

рајфершлус не него рајсфершлус (В.) 

рак, -а М, ВОК. раче, МИ. ракови, ракова 

l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а.с. 
ракија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. -ије, 

ракија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ракијица, -е Ж, ген. мн. ракијица 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

ракнјскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Ракитовача, -е ж 1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 



ракиuија 

ракиuија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
ракиuијин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
ракиuйница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.4.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

раковачкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

раковичкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

рак-рана, рак-ранё ж, ген. мн. рак-рана 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

ракушац, -шца м, инстр. ракушцем (не -ом), 

мн. ракушци, ракушаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
рамати не него храмати (в.) 

pllмe, -ена с, мн. рамена, рамена 14.1.3. 
раменица, -ё ж, ген. мн. раменица 14.1.2.1.Ь. 

рамењача, -ё ж, ген. мн. рамењача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

рамењачнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

рамстек, -а М, мн. рамстеци, рамстёка, рам

стецима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ранар, -а м, инстр. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

ранари, ранара 14.1.1.а. 

ранарев = ранаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

ранiiрнйк, -а м, ВОК. ранарниче, мн. ранар

ници, ранарника, ранарницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
ранiiрнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ранац, -нца м, инстр. ранцем (не -ом), мн. ран

ци, ранаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
ранглiн не него раглiн (в.) 

ранг-лИста, ранг-листё ж, ген. мн. ранг-листа 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

ранилац (не раниоц), -иоца м, ВОК. раниоче, 

инстр. раниоцем (не -ом), мн. раниоци, ранилiiца, 

раниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
ранилачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
раниоц не него ранилац (в.) 

ранка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

ранљив = рањив (в.) 
ранљивост = рањивост (в.) 

расадити 

раноранилац (не ранораниоц), -иоца м, ВОК. 

ранораниоче,мн.ранораниоци,раноранилаца, 

ранораниоцима 3.1.2.; 5.2.3.; 7.2.2.; 14.1.1. 
раноранилачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
ранораниоц не него раноранилац (в.) 

ран ч, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ранчеви, 

ранчёва 14.1.1.Ь. 

ранчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. ран чи

ћи, ранчићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
рањав, -а, -о, одр. рањави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
рањавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рањенйк и рањенйк не него храњенйк и 

храњенйк (в.) 

рањенйк, -а М, ВОК. рањениче, мн. рањени

ци, рањеника, рањеницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

рањеница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

рањеницин не него рањеничин (в.) 

рањеничин (не рањеницин), -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рањенйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
рањив = ранљив, -а, -о, одр. ран(љ)иви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2а.; 14.3. 
рањивост = ранљивост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рioнйк, -а м, мн. раоници, раоника, раони-

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
рiпав не него хрiпав (в.) 

рiпаво не него хрiпаво (в.) 

рiпавiiСТ не него хрiпавiiст (В.) 

рапидност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рапорт, -а м, мн. рапорти, рапората 6.3.; 

14.1.1.С. 

рапортИрати,рапортирам,3.п.мн.рапортИ

рају, прип. сад. рапортирајући 14.5.1.1.(3). 
рiпСКii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Раб) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.1. 
рапсодија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рапсодСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
расадити, расадим 14.5.1.1.(4). 
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расадннк 

расадник и расадник, -а М, мн. -ници, -нйка, 

-ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
расадничкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
расађitвати, расађујём, прнл. сад. расађујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
расао, -а М, мн. расапи, расапа 14.1.1.с. 

расванути (се), расванё (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(1). 

расвањitвати (се), расвањујё (се), прил. сад. 

расвањујући (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расвестити (се) ек. уп. ијек. расвијестити 

(се) 

расвета и рвсвета ек. уп. нјек. расвјета и рв

свјета 

расветлити (се) ек. уп. ијек. расвијетлити 

(се) 

расветљење ек. уп. ијек. расвјетљење 

расветљitвати (се) ек. уп. ијек. расвјетљн

вати (се) 

расветнй ек. уп. ијек. расвјетнй 

расвешliitвати (се) ек. уп. ијек. расвјешliit

вати (се) 

расвијестити (се) ијек. (ек. расвестити (се», 

расвијестйм (се) (ек. расвёстйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

расвијетлити (се) нјек. (ек. расветлити (се», 

расвијетлйм (се) (ек. расвётлйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

расвнтак, -тка М, мн. расвици, расвитака, ра

свицима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1O.1.2.1.а.; 14.1.1.с. 
расвитати (се), расвићё (се), прил. сад. расви

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
расвјета и рвсвјета нјек. (ек. расвета и рвсве

та), -ё ж, ген. мн. -ёта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
расвјетљење ијек. (ек. расветљење), -а с, ген. 

мн. -ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
расвјетљнватн (се) (ек. расветљнватн (се», 

расвШетљујём (се), прил. сад. расвU)етљујући 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расвјетнй нјек. (ек расветнй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
расвјешliitвати (се) нјек. (ек. расвешliitва

ти (се), расвU)ешћујём (се), прил. сад. расв(ј)е

шћујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(2). 
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расио 

раседати се и раседати се ек. уп. ијек. расје

дати се и расједати се 

раседлавати,раседлавам,3.л.мн.раседла

вају, прил. сад. раседшiвајући 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раседлати, -ам 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
расејавати (се) ек. уп. нјек. расијавати (се) 

расејанац ек. уп. нјек. расијанац 

расејвност ек. уп. нјек. расијiiиост 

расејати (се) ек. уп. ијек. расијати (се) 

расек ек. уп. ијек. расјек 

расели на и раселина ек. уп. ијек. расјелина 

и расјелина 

раселити (се), раселйм (се) 14.5.1.1.(4). 
расељавати (се), расељавам (се), 3. л. мн. 

расељавају (се), прил. сад. расељавајући (се) 

8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
расељенйк, -и ка М, вок. расељенйче, мн. расе

љеници, расељеника, расељеницима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

расељitвати (се), расељујём (се), прил. сад. 

расељујући (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расеоба, -ё ж, ген. мн. расеоба 14.1.2.1.Ь. 

расести се ек. уп. нјек. расјести се 

расеliи (се) ек. уп. ијек. расјеliи (се) 

расецати (се) ек. уп. ијек. расијецати (се) 

расецкати ек. уп. ијек. расјецкати 

расијавати (се) нјек. (ек. расејавати (се» ра-

сијавам (се) (ек. расејавам (се», прил. сад. -јући 

(се) 2.1.5.; 3.2.3.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
расијанац ијек. (ек. расејанац), -нца м, вок. 

расијiiнче (ек. расејанче), мн. -ан ци, -анаца 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
расијiiност ијек. (ек. расејвност), -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

расијати (се) ијек. (ек. расејати (се», -јём (се) 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расијецати (се) ијек. (ек. расецати (се», ра

сијецам (се), 3. л. мн. расијецају (се), прил. сад. 
расијецајући (се) (ек. расёцам (се), 3. л. мн. ра
сецају (се), прил. сад. расецајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.3.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 

расitнити, расйнйм 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расио, -а м, мн. расипи, расйпа 14.1.1.с. 



расипаи 

расипа н, -п на, -пно, одр. расипни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
расипати (се), -ам (се), прил. сад. расипају

ћи (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3) и расипљем 
(се), прил. сад. расипљући (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расипач, -ача м, ВОК. расипачу, инсТр. раси

пачем (не -ом), мн. расипачи, расипача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

расипнiiк и расипнiiк, -а м, ВОК. -ниче, мн. 

-ници, -ника, -ницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

расипница и расипница, -е ж, ВОК. -е, ген. 

ми. -ица 14.1.2.1.а. 

расипнйчкй и расипнйчкii, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
расипнiiштво и расипнiiштво, -а с, ген. мн. 

-штва 14.1.3. 
расипност и расипност, -ости Ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расист(а), -ё м, мн. расисти, расиста, раси

стима 14.1.1.е. 

расистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

расисткнња, -е Ж, ген. мн. расисткиња 10.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

расједати се ијек. (ек. раседати се), расШё

дам се, 3. Л. мн. расШедају се, прил. сад. расШе
дајући се и расједати се ијек. (ек. раседати се), 

-ам се, прил. сад. расU)едајући се 2.1.3.; 2.1.2.; 
2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

расјек ијек. (ек. расек), -а м, мн. расU)еци, 

расШека, расU)ецима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

рicјелина и расјелина ијек. (ек. рJicелина 

и расели на), -е Ж, ген. мн. -йна 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.l.b. 

расјести се ијек. (ек. расести се), расШедем 

се и расШеднём се 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 
14.5.1.1.(1). 

расјеliи (се) ијек. (ек. расеliи (се», расијечём 

(се) (ек. расечем (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.1.а.(2); 
8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 

расјецкати ијек. (ек. расецкати), -ам 2.1.2.; 
2.2.2.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 

раскалiiшенiiк = раскалашнiiк (В.) 
раскалашеност = раскалашност (В.) 

рicкнёз 

рicкалашнiiк = раскалашенiiк, -а м, ВОК. 
-ниче, мн. -ници, -ника, -ницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
рicкалашност = раскалашеност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раскалуђерити (се), раскалуђерим (се) 

3.3.2.Ь.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расквасити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расквашеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расквоцати се, -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) и 

расквочем се 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
раскид, -а м, мн. раскиди, раскида 14.1.1.С. 

раскitдач, -ача м, ВОК. раскидачу, инсТр. рас

кидачем (не -ом), ми. раскида чи, раскидача 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
раскitдљив, -а, -о, одр. раскИдљиви, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.2.2.1.; 14.3. 
раскинуliе, -а с, ген. мн. раскинућа 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.3. 
раскиселити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
раскишити се, -ши се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расклепетати се, расклепећем се 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскликтати се, раскликћем се 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расклимати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расклиматати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
расклопити (се), расклопим (се) 8.1.2.1.; 

10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
расклопљив, -а, -о, одр. расклопљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.3. 
раскљувавати, pacKЉYBiiвaM, 3. Л. мн. раскљу

вавају, прил. сад. раскљувавајући 14.5.1.1.(3). 
раскљувати, раскљувам, 3. Л. мн. раскљува

ју, прил. сад. раскљувајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскљувати, раскљујём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскљуцавати, pacKљyцiiвaM, 3. Л. мн. рас

кљуцавају, прил. сад. раскљущiвајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раскљуцати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскметити, -им 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскнежити, раскнежим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рJicКНёЗ, -а м, вок. раскнёже, мн. раскнёзови, 

раскнёзова l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

957 



расковати (се) 

расковати (се), раскујём (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

раскокощlкати се, раскокодачём се 8.1.2.1.; 
l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

раскокотати се, раскокоћёМ се 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расколачirвати (се), расколачујём (се), прип. 

сад. расколачујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расколачити (се), расколачйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расколити (се), расколйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расколнйк, -а м, ВОК. расколнйче, мн. рас

колнйци, расколнйка, расколнйцима 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 

расколница, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

расколницин не него расколничин (в.) 

раскол ни чин (не расколницин), -а, -о, геи. 

ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
расколнйчкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
расколнйштво, -а с, ми. расколнйштва, рас

колнйштава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
раскомаданост, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раскомадати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
раском6тити (се), раскомотйм (се) 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскомоliitвати (се), раскомоћујём (се), 

прип. сад. раскомоћујући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

раскопавати, раскопавам, 3. П. ми. рас

копавају, прип. сад. раскошiвајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раскопати, -ам и раскопам 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раскопчавати (се), раскопчавам (се), 3. П. 
ми. раскопчавају (се), прип. сад. раскопчавајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскопчати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
раскорак, -а м, ми. раскораци, раскорака, 

раскорацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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раскројавати (се) 

раскорачitвати (се), раскораЧУЈем (се), 

прип. сад. раскорачујући (се) 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

раскорачити (се), раскорачйм (се) и раско

рачити (се), -йм (се) 3.1.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскОсити, раскосйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскош, -а м, иисТр. -ем (не -ом), ми. раско

ши, раскоша 14.1.1.Ь. и раскош, -и ж, ген. МН. 

раскошй 14.1.2.2. 
раскош ан, -шна, -шно, одр. раскошнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
раскошје, -а с, ген. МН. раскошја 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
раскошнйк, -а м, ВОК. раскошнйче, ми. раско

шнйци, раскошнйка, раскошнйцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
раскошност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раскравити (се), раскравйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
раскрављitвати (се), раскрављујём (се), прип. 

сад. раскрављујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскрајати (се), раскрајам (се), 3. П. мн. рас

крајају (се), прип. сад. раскрајајући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раскрварити (се), раскрварйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раскренути, раскрёнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
раскречitвати (се), раскречујём (се), 

прип. сад. раскречујући (се) 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

раскречити (се), раскрёчйм (се) 3.1.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

раскрitлити (се), раскрйлйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раскриљitвати (се), раскриљујём (се), прип. 

сад. раскриљујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскринкавати (се), раскринкавам (се), 3. 

П. ми. раскринкава ју (се), прип. сад. раскринка

вајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскринкатн (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
раскрити (се), раскријём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
раскројавати (се), раскројавам (се), 3. П. ми. 

раскројавају (се), прип. сад. раскројавајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 



раскројити (се) 

раскројити (се), раскројйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раскрсница и раскрсница, -ё ж, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

раскјЈстити (се), раскрстйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раскрунити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскрупњавати се, раскрупњавам се, 3. л. 

ми. раскрупњавају (се), прил. сад. раскрупњава

јући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскрупњати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскрчивати, раскрчујём, прил. сад. раскр

чујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскрчити, раскрчйм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскрчмити и раскрчмити, раскрчмйм 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
раскрчмљивати, раскрчмљујём, прил. сад. 

раскрчмљујући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскрштавати (се), раскрштiiвам (се), 3. л. 

ми. раскрштавају (се), прил. сад. раскрштавајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскрштати (се), раскрштам (се), 3. л. ми. 

раскрштају (се), прил. сад. раскРштајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскршћавати (се), раскршћiiвам (се), 3. л. 

ми. раскршМвају (се), прил. сад. раскршМвајући 

(се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскршће и раскршће, -а с, геи. ми. -шћii 

3.2.2.с.; 8.2.2.1.; 14.1.3. 
раскукати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскукуљити, раскукуљйм 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
раскукурекати се ек. уп. ијек. раску ку ри

јекати се 

раскукуријекати се ијек. (ек. раскукурека

ти се), раскукуријечём се (ек. раскукуречём се) 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; ll.1.1.b.; 14.5.1.1.(2). 
раскукурикати се, раскукурйчём се 3.1.2.; 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
раскумити (се), раскумйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
раскупусати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскурliжити (се), раскурiiжйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
раскус5'рати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
раскућивати (се), раскућујём (се), прил. сад. 

раскућујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

расп8љивост 

раскућити (се), раскућйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

раскуштрати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

раслабити, -йм 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
раслојавати (се), раслојiiвам (се), 3. л. ми. 

раслојава ју (се), прил. сад. раслојавајући (се) 

8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
раслојити (се), раслојйм (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расно, прил. 14.6. 
расност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расО(л), -ола м, ми. расоли, расола 7.2.1.; 

14.1.1.С. 

распад и распад, -а м, ми. -ди, -ада 8.1.2.1.; 
14.1.1. 

распадан, -дна, -дно, одр. распаднй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распадати се, распадам се, прил. сад. распа

дајући се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распадљив, -а, -о, одр. распадљивй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
расшiдљивост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распаднути се (не распанути се), -нём се 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распаднутост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распакивати (се), распакујём (се), прил. сад. 

распакујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распаковати (се), -кујём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
распакостити се и распакОстити се, рас

шiкостйм се, прид. трп. расшiкошћен 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распалити (се), распiiлйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распаљеност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расп8љив, -а, -о, одр. распаљивй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распаљивати (се), распаљујём (се), прил. сад. 

распаљујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расп8љивост, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

959 



распаметити се 

распаметити се, расшiмётйм се, прид. трп. 

расшiмёћен 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распамёliеНiiСТ, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распанути се не него распаднути се (в.) 

распiiр, -а м, иисТр. -ом, МИ. распари, распара 

= распар, -а м, иистр. -ом, МИ. распари, распара 

8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
распаравати (се), расшiравам (се), 3. n. ми. 

распаравају (се), прип. сад. распаравајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распарати (се), распарам (се), (подерати се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распаривати (се), распарујём (се), прип. сад. 

распарујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распарити (се), распарйм (се), (раздвојити 

пар) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распарити (се), -им (се), (угрејати (се» 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распарцелисати, -ишём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распарчавати (се), распарчавам (се), 3. n. ми. 

распарчавају (се), прип. сад. распарчавајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рicпарчiiнiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распарчати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
распасiiнiiст, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распасати (се), -ашём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
распасивати (се), распасујём (се), прип. сад. 

распасујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распасти (се) (не распанути се), распаднём 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распачавати, распачавам, 3. n. ми. распачава

ју, прип. сад. распачавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распачати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распевавати се ек. уп. ијек. распјевавати 

се 

распевати (се) ек. уп. ијек. распијевати (се) 

распевати (се) ек. уп. ијек. распјевати (се) 

распело, -а с, геи. ми. распела 14.1.3. 
распёти (се), распнём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
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распитивати (се) 

распетљавати (се), распетљавам (се), 3. n. 

ми. распетљавају (се), прип. сад. распетљавајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распетљати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распеliе, -а с, геи. ми. распећii 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
распечатити (се), -им (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распечаliивати (се), распечаћујём (се), прип. 

сад. распеч3ћујући (се) 3.2.2.а.; 3.2.3.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распијевати ијек. (ек. распевати), распије

вам, 3. n. ми. распијевају, прип. сад. распијевајући 

(ек. распёвам, 3. n. ми. распевају, прип. сад. распе
вајући) 2.1.1.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

распикуliа, -ё м, ми. распикуће, распикућii 

14.1.1.а. 

распикуliкй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

распикуliство, -а с, ми. распикућства, ра

спикућстава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
распилавити (се), распилавим (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распилити, распйлим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распињати (се), -њём (се), прип. сад. распи

њући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распињiiч, -ача м, ВОК. распињачу, иисТр. рас

пињачем (не -ом), ми. распињачи, распињача 

3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
распињача, -ё ж, геи. ми. распињача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

распиривати (се), распирујём (се), прип. сад. 

распирујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распиривiiч, -ача м, ВОК. распиривачу, иисТр. 

распиривачем (не -ом), ми. распиривачи, рас

пиривача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
распирити (се), распирим (се) и распйрим 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распис, -а м, ми. расписи, распйса 8.1.2.1.; 

14.1.1.С. 

расписати (се), распишем (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расписивати (се), расписујём (се), прип. сад. 

расписујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распитати (се), распитам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
распитивати (се), распитујём (се), прип. сад. 

распитујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 



распиткивати (се) 

распиткивати (се), распиткујем (се), прил. 

сад. распиткујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распишт6љити се, распиштољйм се 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распјевавати се ијек. (ек. распевавати се), 

расп(ј)евавам се, 3. л. МН. расп(ј)евавају се, прил. 
сад. расп(ј)евавајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

распјевати (се) ијек. (ек. распевати (се», 

расп(ј)евам (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расплакати, расплачем 3.1.2.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
расплакати (се), -чем (се) 3.1.2.; 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
расплакивати (се), расплакујем (се), прил. 

сад. расплакујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распламсавати (се), распламсавам (се), 3. л. 

МН. распламсавају (се), прил. сад. распламсава

јући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распламсати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распламтети (се) ек. уп. ијек. распламтје

ти (се) 

распламтјети (се) ијек. (ек. распламте

ти (се», распламтйм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распламliивати (се), распламћујем (се), 

прил. сад. распламћујући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распластити (се), распластйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расплашивати (се), расплашујем (се), прил. 

сад. распшiшујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расплашити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расплашliивати (се), расплашћујем (се), 

прил. сад. расплашћујући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

расплесати се, расплешем се 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расплести (се) и расплести (се), расплетем 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
расплет, -а М, МИ. расплети, расплета 

14.1.1.с. 

расплетати (се), расплећем (се), прил. сад. 

расплећући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распливати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расплинулост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

расподјељивати (се) 

расплинути (се), расплйнем (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

расплйнутост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расплињавати (се), расплињавам (се), 3. л. 

мн. расплињавају (се), прил. сад. расплињавају

ћи (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расплитати (се), -ћем (се), прил. сад. распли

ћући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расплод, -а М, мн. расплоди, расплода 8.1.2.1.; 

14.1.1.с. 

расплодан, -дна, -дно, одр. расплодни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
расплодити (се), расплодйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расплоднйк, -а М, вок. расплодниче, МИ. 

раСПЛОДНИЦИ,расплодника,расплодницима 

8.1.2.1.; 1l.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
расплођавати (се), расплођавам (се), 3. л. МИ. 

расплођавају (се), прил. сад. расплођавајући (се) 

3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расплођивати (се), расплођујем (се), 

прил. сад. расплођујући (се) 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распљескiн, -а, -о, одр. распљескiiни, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распљескати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) 

и распљешћем (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распљ6штити (се), распљоштйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распљувати, распљујем 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распљускати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
распоганити се, им се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расподела ек. уп. ијек. расподјела 

расподелити (се) ек. уп. ијек. расподијели-

ти (се) 

расподељивати (се) ек. уп. ијек. расподје

љивати (се) 

расподијелити (се) ијек. (ек. расподелити 

(се», расподијелйм (се) (ек. расподелим (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расподјела (ек. расподела), -е ж, ген. мн. рас

под(ј)ела 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
расподјељивати (се) ијек. (ек. расподељива

ти (се», распод(ј)ељујем (се), прил. сад. распо

д(ј)ељујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

961 



распознавати (се) 

распознавати (се), распознајем (се), прип. 

сад. распознајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
рJicпознаја, -е Ж, ген. мн. распознаја 

14.1.2.1.Ь. 

распознати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распознатљив, -а, -о, одр. распознатљивй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распојасавати (се), распојасiiвам (се), 3. n. 

мн. распојасавају (се), прип. сад. распојасавајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рicпојасiiн, -а, -о, одр. распојасанй, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
рicпојасiiност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распојасати се, -ам се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распојати се, -јем се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распоклањати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
располliriiње, -а с, ген. мн. располагања 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
располагати, располажем, прип. сад. распо

лажући 8.1.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
рicполак, -олка М, мн. располци, располiiка, 

располцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
располовити (се), располовйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
располовљивати (се), располовљујем 

(се), прип. сад. располовљујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расположен, -а, -о, одр. расположенй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
расположеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расположење, -а с, ген. мн. расположења 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
расположив = расположљив, -а, -о, одр. рас

полож(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 8.1.2.1.; 14.3. 
расположивост расположљивост, 

-ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

расположити (се), расположим (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расположљив = расположив (в.) 

расположљивост = расположивост (в.) 
располутити (се), располутйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
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распрашивати (се) 

располуliивати (се), располућујем (се), 

прип. сад. располућујући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распомамити (се), распомамим (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распомамљивати (се), распомамљујем 

(се), прип. сад. распомамљујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распон, -а м, мн. распон и, распона 8.1.2.1.; 
14.1.1.С. 

распоп, -а м, мн. распопи, распопа и распоп, 

-а м, мн. распопи, распопа 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
распопити (се), распопим (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распор, -а м, инстр. -ом, мн. распори, распора 

8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
распоред, -а м, мн. распореди, распореда 

8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
распоредити (се), распоредйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
рicпореДНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
распоређивати (се), распоређујем (се), 

прип. сад. распоређујући (се) 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распоређивiiч, -ача м, ВОК. распоређивачу, 

инстр. распоређивачем (не -ом), мн. распоре

ђивачи, распоређивача 3.1.3.; 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

распорити, распорим 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распОслати, распошаљем и распошљем 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распра, -е Ж, ген. мн. рicпри и распри 

14.1.2.1.Ь. 

и расправа, -е ж, ген. мн. -ава 14.1.2.1.Ь. 

расправити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расправљати (се), -ам (се), прип. сад. распра

вљајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расправљiiч, -ача М, ВОК. расправљачу, ин

стр. расправљачем (не -ом), мн. расправља чи, 

расправљача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
рicправнii и расправнii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распрашивати (се), распрашујем (се), прип. 

сад. распрашујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 



распрашивiiч 

распрашивiiч, -ача м, инстр. распрашивачем 

(не -ом), ген. мн. распрашивача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.1. 

распрашити (се), распрiiшйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распрегнути = распреliи и распреliи, рас

прёгнём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распредати (се), распрёдам (се), 3. n. мн. рас

предају (се), прип. сад. распредајући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

распрезати, распрёжём, прип. сад. распре

жући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распремати (се), распрёмам (се), 3. n. мн. 

распремају (се), прип. сад. распремајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распремити (се), распрёмйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распрести (се), распредём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
распретавати, распретавам, 3. n. мн. рас

претавају, прип. сад. распретавајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

распретати, распрећём 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распреliи и распреliи = распрегнути (в.) 
распријатељити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расприповедати се ек. уп. ијек. расприпо

виједати се 

расприповиједати се ијек. (ек. расприпове

дати се), расприповиједам се, 3. n. мн. распри

повиједају се, прип. сад. расприповиједајући се 

(ек. расприповёдам се, 3. n. мн. расприповедају 

се, прип. сад. расприповедајући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

распричати (се), распричам се, 3. n. мн. рас

причају се 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распродавати, распродајём, прип. сад. рас

продајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
распродаја, -ё ж, ген. мн. распродаја 

14.1.2.1.Ь. 

рicпродiiјнй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

распродати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распрОсипати (се), -ам (се), прип. сад. рас

пр6сипајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) и распр6си-

распртити 

пљём (се), прип. сад. распр6сипљући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распрОстирати (се), -ём (се), прип. сад. рас

пр6стирући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распростирiiч, -ача М, вок. распростирачу, 

инстр. распростирачем (не -ом), мн. распрости

рачи, распростирача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
распрОСтранити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
распрострањавати (се), распрострањiiвам 

(се), 3. n. мн. распрострањавају (се), прип. сад. 

распрострањавајући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распрОстрањеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распрострањење, -а С, ген. мн. распростра

њења 8.1.2.1.; 14.1.3. 
распрострањивати (се), распрострањујём 

(се), прип. сад. распрострањујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распрострањивiiч, -ача М, вок. распростра

њивачу, инстр. распрострањивачем (не -ом), мн. 

распрострањивачи, распрострањивача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 

распрОстрети (се) ек. уп. ијек. распрОстри

јети (се) 

распрОстријети (се) ијек. (ек. распрОстрети 

(се», распрострём (се), прид. трп. распрострт, -а, 

-о 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распростртост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распрскавати (се), распрскiiвам (се), 3. n. мн. 

распрсюiвају (се), прип. сад. распрсюiвајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = распрскивати (се), распр

скујём (се), прип. сад. распрскујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распрскати (се), распрскам (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

распрскивати (се) = распрскавати (се) 
(в.) 

распрскивiiч, -ача М, вок. распрскивачу, ин

стр. распрскивачем (не -ом), мн. распрскивачи, 

распрскивача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
распрснути (се), -нём (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
распрснуliе, -а с, ген. мн. распрснућii 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
распртити, -йм, (ослободити терета) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
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распртити 

распртити и распjJrити, распртйм, 

(начинити пртину, стазу у с'негу) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распрхнути (се), -нём (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(1). 

распрчкавати,распрчкавам,3.л.ми.рас

прчюiвају, прил. сад. распрчюiвајући 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

распрчкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распршавати (се), распРшiiвам (се), 3. л. МИ. 

распршавају (се), прил. сад. распршавајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3) = распршивати (се), распР

шујём (се), прил. сад. распРшујући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

распршёно, прил. 14.6. 
распршивати (се) = распршавати (се) (в.) 
распршивач, -ача М, ИИсТр. распршивачем 

(не -ом), МИ. распршивачи, распршивача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

распршити (се), распршйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распрштавати (се), распрштiiвам (се), 3. л. 
МИ. распрштавају (се), прил. сад. распрштавајући 

(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распрштати (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4) 

и распрштам (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распуклина, -ё ж, геи. МИ. распуклйна 

14.1.2.1.Ь. 

распукнути (се) = распуliи (се), распукнём 
(се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

распукнуliе, -а с, геи. МИ. распукнуМ 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
распупати се, -ам се, (добити пупољке) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распупити (се), -йм (се), (изазвати пупљење 

биљака) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
распуснiiк, -а М, вок. распуснйче, МИ. рас

пуснйци, распуснйка, распуснйцима 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

распусница, -ё ж, ВОК. -е, геи. МИ. -йца 8.1.2.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

распусничкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

распуснiiштво, -а с, МИ. распуснйштва, рас

пуснйштава 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
распусно, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 

964 

раставнй 

распусност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
распуст, -а м, МИ. распусти, распуста 

14.1.1.с. 

распустити (се), распустйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

распут, -а М, МИ. распути, распута 8.1.2.1.; 
14.1.1.с. 

распуliе и распуliе, -а с, геи. МИ. -уМ 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
распуliи (се) = распукнутн (се) (в.) 
распуliкати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распуштати (се), распуштам (се), 3. л. МИ. 

распуштају (се), прил. сад. распуштајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
распуштен, -а, -о, одр. распуштенй, -а, -о, 

геи. МИ. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
распуштенiiк, -ика М, ВОК. распуштениче, 

МИ. распуштеници, распуштеника, распуште

ницима 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
распуштеница, -ё ж, ВОК. -е, геи. МИ. -йца 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.а.Ь. 
распуштеницин не него распуштеничин 

(в.) 

распуштеничин (не распуштеницин), -а, 

-о, геи. МИ. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
распуштено, прил. 8.1.2.1.; 14.6. 
распуштеност, -ости Ж, ИисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расрдити (се), расрдим (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расРДљив, -а, -о, одр. расРдљивй, -а, -о, геи. 

МИ. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.3. 
расрђивати (се), расРђујём (се) 3.3.2.а.; 

8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
рвстава, -ё ж, геи. МИ. -ава 14.1.2.1.Ь. 

раставан, -вна, -вно, одр. раставни, -а, -о, 

геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
раставнти (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
растављати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
растављiч, -ача М, ВОК. растављачу, ИисТр. 

растављачем (не -ом), МИ. растављачи, раста

вљача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
растављив, -а, -о, одр. растављивй, -а, -о, 

геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
раставнй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 



растајати се 

растајати се, -јём се, прип. сад. растајући се 

14.5.1.1.(2). 
растакати (се), растачём (се), прип. сад. рас

тачући (се) 8.1.2.1.; ll.1I.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
растакнути = растаliи и растаliи, растак

нём 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
расталасати се, расталасам се 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
расталити (се), растiiлйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
растаиак, -анка М, МН. растанци, растанака, 

растанцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
растапати (се), растiiпам (се), 3. n. МН. рас

Тliпају (се), прип. сад. растапајући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

растати се, -нём се 14.5.1.1.(1). 
растаliи и растаliи = растакиути (В.) 
растварати (се), растварам (се), 3. n. МН. 

раствара ју (се), прип. сад. растварајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
растварiiч, -ача М, инстр. растварачем (не 

-ом), МН. растварачи, растварача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

раствор, -а М, МН. раствори, раствора 

14.1.1.с. 

растворив = растворљив, -а, -о, одр. рас-

твор(љ)ивй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
растворити (се), растворйм (се) 14.5.1.1.(4). 
растворљив = растворив (В.) 
растворљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растегача, -ё ж, ген. МН. растегача 3.1.3.; 

8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
растегљив, -а, -о, одр. растегљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
растегљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.2.2. 
растегиути (се), растёгнём (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
растегнуто, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
растегнуliе, -а с, ген. МН. растегнућа 3.2.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
растезати (се), растёжём (се), прип. сад. рас

тежући (се) 3.2.3.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
растелалити, растелiiлйм 14.5.1.1.(4). 
растерати (се) ек. уп. ијек. растјерати (се) 

расторокати (се) 

растеретити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

растереliеиiiст и растереliеност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

растереliење, -а с, ген. МН. растерећења 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
растереliивати (се), растерећујём (се), 

прип. сад. растерећујући (се) 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

растеривати ек. уп. ијек. растјеривати 

растеliи (се) и растеliи (се), растечём (се) 

8.1.2.1.; ll.l.l.а.(2); 14.5.1.1.(1) и растекнём (се) 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

расти и расти, растём, прип. сад. растући 

10.2.; 14.5.1.1.(1). 
растирати (се), -ём (се), прип. сад. растиру

ћи (се) 14.5.1.1.(1). 
растицати (се), -чём (се), прип. сад. растичу

ћи (се) 2.1.5.4.; 2.2.4.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
растјеравати ијек. (ек. растеравати), рас

тШеравам, 3. n. МН. растШеравају, прип. сад. 

растU)еравајући 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
= растјеривати ијек. (ек. растеривати), рас

тШерујём, прип. сад. раст(ј)ерујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

растјерати (се) (не рашliерати (се» ијек. (ек. 

растерати (се», растШерам (се) 2.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

растјеривати ијек. (ек. растеривати) = рас-

тјеравати ијек. (ек. растеравати) (В.) 

Растко, -а М 1.2.1.1.а.; 10.2.(1); 14.1.1. 
растоварити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
растојање, -а с, ген. мн. растојања 14.1.3. 
pJlcToKa, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ока 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

растопити (се), растопйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

растопљенiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растопљив, -а, -о, одр. растопљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
растопљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
расторокати (се), расторочём (се) 8.1.2.1.; 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
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расточити (се) 

расточити (се), расточйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

растргвн, -а, -о, одр. растргiiнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
растргати, -ам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
растргнути (се), -нем (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
растргнуliе, -а с, геи. ми. растргну-М 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
растребити ек. уп. ијек. растријебити 

растребљење, -а с, геи. ми. растребљења, ек. 

и ијек. 14.1.3. 
растребљивати, растребљујем, прип. сад. 

растребљујући, ек. и ијек. 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
растрежњење, -а с, геи. ми. растрежњења, 

ек. и ијек. 8.2.2.1.; 14.1.3. 
растрежњивати (се), растрежњујем (се), 

прип. сад. растрежњујући (се), ек. и ијек. 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

растрезнити (се) ек. уп. ијек. растријезни

ти (се) 

растресати (се), растресам (се), 3. n. ми. рас

тресају (се), прип. сад. растресајући (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

растресача, -е ж, геи. ми. растресача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

растресен и растресен В. растрести (се) и 

растрести (се) 

растресено и растресено, прип. 14.6. 
растресеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растрести (се) и растрести (се), растресем 

(се), прид. трп. растресен, растресена, растресе

но и растресен, растресена, растресено (не рас

трешен, растрешена, растрешено и растрешен, 

растрешена, растрешено), -а, -о и растресен, 

-ена, -ено 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
растрешен, растрешена, растрешено и 

растрешен, растрешена, растрешено не не

го растресен, растресена, растресено и рас

тресен, растресена, растресено (В.) 

растрзавати,растрзавам,3.n. ми. растрзава

ју, прип. сад. растрзавајући 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
растрзати (се), растржем (се), прип. сад. рас

тржући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
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растуривати (се) 

растријебити ијек. (ек. растребити), рас

тријебйм (ек. растребйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

растријезнити (се) ијек. (ек. растрезнити 

(се», растријезнйм (се), прид. трп. растријежњен 

(ек. растрезнйм (се), прид. трп. растрежњен) 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
растрљати, растрљам, 3. n. ми. растРљају 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
растројавати (се), pacTpojiiвaM (се), 3. n. ми. 

растројавају (се), прип. сад. растројавајући (се) 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
растројеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растројити (се), растројйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
растројство, -а с, ми. растр6јства, раст6јста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
растрошан, -шна, -шно, одр. растрошнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
растрошити (се), растрошйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
растрошност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раструбити, -йм 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
растрчавати се, растрчавам се, 3. n. ми. рас

трчавају се, прип. сад. растрчавајући се 3.1.2.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

растрчати се, -йм се 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

растуженост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растуживати (се), растужујем (се), прип. сад. 

растужујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
растужити (се), растужйм (се) 8.1.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
растумачити, 

14.5.1.1.(4). 
растумачйм 8.1.2.1.; 

растур, -а м, ми. растури, растура 

14.1.1.Ь.с. 

растурати (се), растурам (се), 3. n. ми. растУ-

рају (се), прип. сад. растуРајући (се) 14.5.1.1.(3). 
расту реност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
растуривати (се), растурујем (се), прип. сад. 

растурујуhи (се) 8:1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 



растурitвiч 

растурitвiч, -ача м, вок. растуривачу, иистр. 

растуривачем (не -ом), ми. растуривачи, рас

туривача 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а. 
растурити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расуђивати, расуђујём, прил. сад. расуђујући 

3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расуђitвiч, -ача м, вок. расуђивачу, иистр. ра

суђивачем(не-ом),ми.расуђивачи,расуђивача 

3.1.3.; 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.1.1.а.Ь. 
расукати, расучём 8.1.2.1.; 10.1.1.; ll.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2). 
расукiч, -ача М, вок. расукачу, иистр. расу

качем (не -ом), ми. расуюiчи, расукача 3.1.3.; 
8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.1.1.а.Ь. 

расукивати, расукујём, прил. сад. расу кују-

ћи 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расуло, -а с, геи. ми. расула 14.1.3. 
расути (се), распём (се) 1О.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
расушивати се, расушујём се, прил. сад. ра-

сушујући се 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
расушити се, расушйм се 8.1.2.1.; 10.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
расформирати, расф6рмйрам, 3. л. ми. рас

формирају 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рlicфрiтар, -тра М, вок. -у И -е, иистр. -ом и 

-ем, ми. расфратри, расфратара 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.1.а. 

расфрiтрити (се), расфратрйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расхлВдити (се), расхладйм (се) 4.1.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расхлађење, -а с, геи. ми. расхлађења 3.3.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.1.3. 
расхлађивати (се), расхлађујём (се), 

прил. сад. расхшiђујући (се) 3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расход, -а м, ми. расходи, расхода 14.1.1.с. 

расходнй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

расходовати и расходовати, -дујём 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

расхођење и расхођење, -а с, геи. ми. -ђёња 

3.3.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
расцвасти се и расцвасти се, расцватём се 

8.1.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
расцватети се ек. уп. ијек. расцватјети се 

РIПйр 

расцватјети се ијек. (ек. расцватети се), рас

цватйм се 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
расцветавати се ек. уп. ијек. расцвјетава

тисе 

расцветати се ек. уп. ијек. расцвјетати се 

расцвилити (се), расцвйлйм (се) 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расцвиљивати (се), расцвиљујём (се), ПРИЛ. 

сад. расцвИљујући (се) 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
расцвјетавати се ијек. (ек. расцветавати 

се), расцвШетавам се, 3. л. ми. расцвШетавају 
се, ПРИЛ. сад. расцвU)етавајући се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

расцвјетати се ијек. (ек. расцветати се), 

расцвШетам се 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расцеп ек. уп. ијек. расцјеп 

расцепати (се) ек. уп. ијек. расцијепати (се) 

расцепити (се) ек. уп. ијек. расцијепити 

(се) 

расцепкАност ек. уп. ијек. расцјепкАност 

расцепкати ек. уп. ијек. расцјепкати 

расцепљеност ек. уп. ијек. расцијепљеност 

расцијепати (се) ијек. (ек. расцепати (се», 

расцијепам (се) (ек. расцёпам (се», 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

расцијепити (се) ијек. (ек. расцепити (се», 

расцијепйм (се) (ек. расцёпйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

расцијепљеност ијек. (ек. расцепљеност), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

расцичати се, расцичйм се 3.1.2.; 8.1.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

расцјеп ијек. (ек. расцеп), -а м, ми. расцU)епи, 

расцU)ёпа 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
расцјеПКiНОСТ ијек. (ек. расцепкiност), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

расцјепкати ијек. (ек. расцепкати), рас

цU)епкам 2.1.2.; 2.2.2.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расц6пати, расцопам 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
расч- не него рашч-, (рачешљати, рашче

рупати, рашчистити, итд.) 

расш- не него раш-, (раширити, рашарафи

ти, раштимати, итд.) 

рIПйр, -а , ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. 
ратари, ратара и ратйр, -ара М, ВОК. ратару и 
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ратйрка 

ратаре, инстр. ратаром и ратарем, мн. ратари, 

ратара 14.1.1.а. 

ратарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ратйров = ратарев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ратификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ратификацiiјскй = ратификаЦИОНii (В.) 
ратификационй = ратификацйјскii, -а, -о, 

ген. ми. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Ратко, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Ратков, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
ратлук, -а м, мн. ратлуци, ратлука, ратлуци-

ма 11.2.1.(2).; 14.1.1.с. = р. покр. рахатлокум,-а 

м, мн. рахатлокуми, рахатлокума 4.1.; 11.2.1.(2); 
15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

ратнйк, -а м, ВОК. ратниче, мн. ратни

ци, ратника, ратницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

ратница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

ратницин не него ратничин (В.) 

ратничин (не ратницин), -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ратнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ратоборност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Рiliонж (пољ. Raci~z), -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
рафiл, -ма м, мн. рафал и, рафала 14.1.1.с. 

рафiЛНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
рафинерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рафинИрiност = рафИНОВiНОСТ, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рафинмАн, -ана м, мн. рафинмани, рафин-

мана 14.1.1.с. 

рафИНОВiНОСТ = рафинИрiност (В.) 
рахilтис, -а м 14.1.1. 
рахilтичан, -ч на, -чно, одр. рахитични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рахilтичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. рахитичари, рахитичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
рахilтичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 3.1.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
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рiч(и)јй 

Рац, Раца м, инстр. Рацем (не -ом), мн. Раци, 

Раца 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь. 
рiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рационалан, -лна, -л но, одр. рационални, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рационализам, -зма м 5.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1. 
рационализатор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. рационализатори, рационализатора 

5.2.3.; 14.1.1.а. 
рационалilзаторскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
рационализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
рационализовати, -зујём, прип. сад. раци

онализујући 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и рационали
зирати, рационализирам, 3. п. мн. рациона

лизирају, прип. сад. рационализирајући 5.2.3.; 
14.5.1.1.(3». 

рационалист(а), -ё м, мн. рационалисти, ра

ционЗлиста, рационЗлистима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
рационалистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рационалисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 5.2.3.; 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
рационалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рационисати, -ишём, прип. сад. рационишу

ћи 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и рационирати, рациони
рам, 3. п. мн. рационирају, прип. сад. рационира
јући 5.2.3.; 14.5.1.1.(3». 

Рiча, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Рiчанин, -а м, мн. Рачани, Рачана 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

Рiчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
рiчаНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
рJiчваст, -а, -о, одр. рачвастй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
рJiчвати се и рачвати се, -ам се, прип. сад. 

рачвајући се и рачвајући се 14.5.1.1.(3). 
рiчве, рачава ж мн. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

рiчић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. рачићи, 

рачића 3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
рiч(и)јii, -а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 



рiчЊiК 

рiчњiк, -а М, МИ. рачњаци, рачњака, рачња

цима зоол. 3.1.2.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
рачун, -уна М, МИ. рачуни, рачуна 14.1.1.с. 

рачунiљка, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. -кй 

1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
рачуНiр, -ара, ВОК. рачунару и рачунаре, ии

стр. рачунаром и рачунарем, МИ. рачунари, ра

чунара 14.1.1.а. 

рачунiрскi, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
рачунати, -ам, прил. сад. рачунајући 

14.5.1.1.(3). 
рачуница, -ё ж, геи. МИ. рачунйца 14.1.2.1.Ь. 

рачуноводство, -а с, МИ. рачуноводства, ра

чуноводстiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
рачуновођа, -ё М, МИ. рачуновође, рачуно

вођа 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

рачунополагiч, -ача М, иистр. рачунопола

гачем (не -ом), МИ. рачунополагачи, рачунопо

лагача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
рачунскi, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
рачунuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-ијом, МИ. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
piua, -е ж, геи. МИ. piiџa 3.4.1.; 14.1.2.1. 
рашепitрити (се), рашепйрйм (се) 8.1.2.1.; 

10.1.1.; 14.5.1.1.(4) = 

рашепурити (се), рашепурйм (се) 8.1.2.1.; 
10.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

рашепурити (се) = рашепitрити (се) (В.) 

рашitвати, рашйвам, 3. л. МИ. рашивају, прил. 
сад. рашивајући 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 

рашipенiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
раширitвати (се), раширујём (се), прил. сад. 

раширујући (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
раширити (се), рашйрйм (се) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 

14.5.1.1.(4). 
рашити, рашијем 8.1.2.1.; 1O.I.l.d.; 

14.5.1.1.(2). 
Рiшка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.Ь.; 

1l.3.2.е.; 14.1.2.1. 
рiшље, рашiiља и рашљй ж МИ. 6.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

рiшљичице, рашљичйца ж МИ. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

рiшта = р. радшта, прил., (ради чега, зашто) 

10.1.2.2.; 14.6. 

рашчушiвати (се) 

раштика, -е ж, дат. -ци и -ки, геи. МИ. раштй

ка, бот. 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
раштимовати (се), -мујём (се) 8.1.2.1.; 

10.1.1.; 14.5.1.1.(2). 
раШТlжати (се), раштркам (се), (расути се 

на разне стране) 8.1.2.1.; 10.1.1.; 14.5.1.1.(3). 
рашliерати (се) не Hero растјерати (се) (В.) 
рашЫрдати и рашliердати, рашћердам 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рашliеретати се, -ам се 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рашчавp.rьати се, -ам се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
рашчепити (се), раШЧёПйм (се) 8.1.2.1.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рашчепркати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
рашчеречити и рашчеречити, -чйм 3.1.2.; 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рашчерупати, -ам 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
рашчетворити (се), рашчетворйм (се) 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рашчешати, рашчешем 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(1). 
рашчешљавати (се), рашчешљавам (се), 3. 

л. МИ. рашчешљавају (се), прил. сад. рашчешља

вајући (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рашчешљати (се), рашчешљам (се) и раш

чешљам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рашчинити, рашчйнйм, (лишити чина) 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рашчистити (се), -йм (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
рашчишliавати, рашчишћiiвiiм, 3. л. МИ. 

рашчишћавају, прил. сад. рашчишћавају

ћи = рашчишliitвати, рашчишћујём, прил. 

сад. рашчишћујући 3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

рашчишliitвати = рашчишliавати (В.) 
рашчл8нити, рашчланйм и рашчланити, 

-йм 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рашчлањitвати, рашчлањујём, прил. сад. 

рашчлањујући 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
рашчупавати (се), рашчупавам (се), 3. л. МИ. 

рашчупавају (се), прил. сад. рашчупавајући (се) 

8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
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рашчушlнко 

рашчуп8нко, -а м, мн. рашчушiнци, рашчу

панка, рашчупанцима 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

рiшчуПiНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рашчупати (се), -ам (се) 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(3). 
рашчути се, -јём се 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(2). 
рвалiiште (не хрвалiiште), -а с, ген. мн. рва

лишта 14.1.3. 
рвйње (не хрвйње), -а с, ген. мн. рвања 

14.1.3. 
рвати се (не хрвати се), -ём се, прип. сад. 

рвући се 14.5.1.1.(1). 
рвiч (не хpuiч), -ача м, ВОК. рвачу, инстр. рва

чем (не -ом), мн. рвачи, рвача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
рвачев (не хрвачев), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
рвачица (не хрвачица), -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-ица 3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
рвачицин (не хрвачицин), -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рвiчкii (не хрвiчкii), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
рђа, -ё (не хpljа), -ё ж, ген. мн. рђа 14.1.2.1.Ь. 

рђав (не хpljав), -а, -о, одр. Рђави, -а, -о, ген. 

мн. -их, КОМП. рђавији, најрђавији и гори, најго

ри 4.2.а.; 14.3.3. 
рђавост (не хрђавост), -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рђiковић, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Рђаковићи, рђаковићii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
рђати (не хрђати), -ам, прип. сад. Рђајући 

14.5.1.1.(3). 
Р(;а, Рёё ж, (више о овоме в. СТЈП 2: 259-286) 

1.2.1.1.f.; 5.2.4.; 14.1.2.1. 
р(;агенс, -а м, мн. рёагенси, рёагёнса 

14.1.l.C. 
реаговати, -гујём, прип. сад. реагујући 5.2.4.; 

14.5.1.1.(2). 
реактilвисати, -ишём, прип. сад. реактиви

шући 5.2.4.; 14.5.1.1.(2) (и реактивирати, реак
тивирам, 3. П. мн. реактивирају, прип. сад. реак
тивирајујући 5.2.4.; 14.5.1.1.(3». 

реактивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.4.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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ребро 

реактор, -а м, инстр. -ом, мн. реактори, реак

тора 5.2.4.; 14.1.1.Ь.С. 
реакцiiјСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
реакционiр, -ара м, ВОК. рёакционару и рё

акционаре, инстр. реакционаром и реакциона

рем, мн. реакционари, реакционара 5.2.3.; 5.2.4.; 
14.1.1.а. 

р(;акционiран, -рна, -рно, одр. рёакционар

ни, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 5.2.4.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

реакционiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 5.2.3.; 5.2.4.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
реакционарност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 5.2.4.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
реакционiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

5.2.4.; 4.2.а.; 14.3. 
реакционарство, -а с, мн. реакционарства, 

реакционарстiiва 5.2.3.; 5.2.4.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
р(;аКЦИОНii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 5.2.4.; 

4.2.а.; 14.3. 
реалilзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
реализовати, -зујём, прип. сад. реализујући 

5.2.4.; 14.5.1.1.(2) (и реализирати, реализирам, 
3. п. мн. реализира ју, прип. сад. реализирајући 
5.2.4.; 14.5.1.1.(3». 

реiлист(а), -ё м, мн. реалисти, реалиста, ре

алистима 14.1.1.е. 

реалilстичан, -чна, -чно, одр. реалистич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 5.2.4.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

реалilСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

реалilстичност, -ости ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
реалисткиња, -ё ж, ген. мн. реалисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
реiлка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.l.2.1.b. 
реалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ребиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ребићи, 

рёбићii, ЗООП. 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
ребрача, -ё ж, ген. мн. рёбрача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

ребро, -а м, мн. ребра, ребара 6.2.2.а.; 

14.1.3. 



ревалоризација 

ревалоризација, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, 

МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ревалоризовати, -зујём, прил. сад. ревало

ризујући 14.5.1.1.(2) (и ревалоризирати, рева
лоризйрам, 3. л. мн. ревалоризирају, прил. сад. 
ревалоризирајући 14.5.1.1.(3». 

реваншист(а), -ё м, МН. реваншисти, реван

шйста, реваншистима 14.1.1.е. 

реваншистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

ревена не него рефена (В.) 

рёверзиБАлан,-лна,-лно,одр.рёверзиБЙл

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ревйзија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рёвизионй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ревизионист(а), -ё м, мн. ревизионисти, ре

визионйста, ревизионистима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
ревизионистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ревизионисткиња, -ё ж, ген. мн. ревизио

нисткйња 5.2.3.; 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
ревйзор, -а м, мн. ревйзори, ревйзора 

14.1.1.Ь.с. 

ревйзорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. ре

вйзоркй 14.1.2.1.Ь. 

ревйзорскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ревија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рёвијалан, -лна, -лно, одр. рёвијалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ревитализовати, -зујём, прил. сад. ревитали

зујући 14.5.1.1.(2) (и ревитализирати, ревита
лизйрам, 3. л. мн. ревитализирају, прил. сад. ре
витализирајући 14.5.1.1.(3». 

ревновати, ревнујём, прил. сад. ревнујући 

14.5.1.1.(2). 
ревносан не него ревностан (В.) 

ревност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ревностан (не ревносан), -сна, -сно, одр. 

ревноснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

револвер (не леворвер), -а М, инетр. -ом, мн. 

револвери, револвера 14.1.1.Ь. 

регистратор 

револуција, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
револуционар, -ара м, ВОК. рёволуциона

ру и рёволуционаре, инетр. револуционаром и 

револуционарем, мн. револуционари,револу

ционара = револуционёр, -ера м, ВОК. рёволу

ционёр~мн.револуционери,револуционера 

5.2.3.; 14.1.1.а. 
рёволуционаран, -рна, -рно, одр. рёволу

ционарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

револуционарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -кй 5.2.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
револуционарност, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
револуционёр = револуционар (В.) 

рёволуционй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

регентскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
регентство, -а с, мн. регентства, регентста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
регија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
регимёнта, -ё ж, мн. регимёнти, регимената 

6.3.; 14.1.2.1.Ь. 
регимёнтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
регион, -она м, ми. региони, региона 5.2.3.; 

14.1.1.с. 

рёгионалан, -лна, -лно, одр. рёгионалнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
регионалИзам, -зма м, мн. регионализми, 

регионализама, регионализмима 5.2.3.; 6.1.3.; 
14.1.1. 

регионализовати, -зујём, прил. сад. региона

лизујући 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и регионализирати, 
регионализйрам, 3. л. мн. регионализирају, прил. 
сад. регионализирајући 5.2.3.; 14.5.1.1.(3». 

регионалист(а), -ё м, мн. регионалисти, ре

гионалйста, регионалистима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
регионалистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
регноналисткнња, -ё ж, ген. МН. региона

листкйња 5.2.3.; 10.2.; 14.l.2.l.Ь. 
регионскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
регистратор, -а м, ВОК. -у И -е, инетр. -ом, мн. 

регистратори, регистратора 14.1.1.а. 
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регистраторка 

регистраторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
регистрација, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реглемаи, -ана М, Ми. реглемани, реглема

на 14.1.1.с. 

регрес, -а М, МИ. регреси, рёгрёса 14.1.1.с. 

регресија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -ијом, Ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
регрут (не рекрут), -ута М, Ми. регрУти, ре

грута 14.1.1.с. 

регрутација, -ё ж, дат. -иј и, ииетр. -ијом, МИ. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
регрутовање, -а с, геи. ми. регрутоваља 

14.1.3. 
регрутскн, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
регулариост, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
регулатор, -а М, ииетр. -ом, Ми. регулатори, 

регулатора 14.1.1.Ь. 

регулација, -ё ж, дат. -иј и, ииетр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
регулацiiјскii = регулационii (В.) 

регулацибнi = регулацiјскii, -а, -о, геи. МИ. 
-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ред, -а М, МИ. рёдови, рёдова 14.1.1.с. 

редак ек. уп. ијек. риједак 

редак, ретка М, МИ. реци, редака, рецима 

6.2.3.; 8.1.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
редактбрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
редакција, -е ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, Ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
редакцiјСКii, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према ре

дакција) 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
редакционi, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према ре

диговати) 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
редар, -ара М, вок. рёдару и рёдаре, ииетр. ре

даром и редарем, МИ. редари, редара 14.1.1.а. 

редаров = редарев, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
редати (се), редам (се), 3. л. МИ. редају (се), 

прил. сад. редајући (се) = ређати (се), ређам 

(се), 3. л. МИ. ређају (се), прил. сад. ређајући (се) 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 

редеНiiК, -ика м, МИ. реденици, реденика, ре

деницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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режисёрка 

редитељ, -а М, вок. -у, ииетр. -ем (не -ом), МИ. 

редитељи, редитеља 14.1.1.а.Ь. 

редитёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
редитёљкии, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
редовитбст, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
редовиiк, -ика М, вок. рёдовнйче, Ми. ре

довници, редовника, редовницима 1I.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

редовни ца, -е ж, вок. -е, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.а. 

редовницин не него редовничин (В.) 

редовничин (не редовиицин), -а, -о, геи. ми. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
редовнiчкi, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
редослёд ек. уп. ијек. редослијед 

редослијед ијек. (ек. редослёд), -а м, МИ. рёдо

слиједи, рёдослиједа (ек. рёдоследи, рёдоследа) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
редукција, -е ж, дат. -ији, ииетр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
редукцнјскн = редукцибнi (В.) 
редукцибиi = редукцнјскн, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ређати (се) = редати (се) (В.) 
ређёње, -а с, геи. ми. ређёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
реекспорт, -а М 15.1.1.а.; 14.1.1. 
реекспортёр, -ера М, вок. рёекспортеру, ии-

стр. реекспортером, МИ. реекспортери, реек

спортера 14.1.1.а.; 15.1.1.а. 

реескоит, -а М, Ми. реесконти, реесконата 

6.3.; 14.1.1.с. 
режија, -ё ж, дат. -иј и, ииетр. -иј ом, МИ. -ије, 

рёжйја и режија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
режiјскi и режiiјскi, -а, -о, геи. ми. -йх 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
режiiм, -има М, МИ. режими, режима 

14.1.1.а. 

режимлија, -е М, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
режисёр, -ера М, вок. рёжисёру, иистр. режи

сером, МИ. режисери, режисера 14.1.1.а. 

режисёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 



режиееркин 

режиееркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

режњиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. режњи

ћи, рёжњићii З.2.3.; 14.1.1.Ь.е. 

резак, рёска и реска, рёско и рес ко, одр. 

рёски, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 
14.3. 

резанац, -нца м, инстр. резанцем (не -ом), мн. 

резанци, резанiiца 6.2.1.; 14.1.1.Ь.е. 
резiнтан не него разiнтан (в.) 

резач, -ача м, вок. рёзачу, инстр. резачем (не 

-ом), мн. резачи, резача З.1.З.; 14.1.1.а. 

резачки, -а, -о, ген. мн. -их З.1.3.; 4.2.а.; 

14.З. 

резбар, -ара м, вок. рёзбару и рёзбаре, ин

стр. резбаром и резбарем, мн. резбари, резбара 

и резбар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

рёзбари, рёзбара 14.1.1.а. 

резбарија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
резбаров = резбарев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.З. 

резерва, -е Ж, ген. мн. резерви 14.1.2.1.Ь. 

резервиеаноет, -оети Ж, инстр. -оети и -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
резервиеати, -ишем, прип. сад. резервишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
резервист(а), -е м, мн. резервисти, резервй

ста, резервисти ма 14.1.1.е. 

резервиетички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.З.; 

4.2.а.; 14.3. 
резервиеткиња, -е Ж, ген. мн. резервиетки

ња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
резервни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

резервоар, -ара м, инстр. резервоаром и резе

рвоарем, мн. резервоари, резервоара 14.1.1.Ь.с. 

резiщент, -а м, мн. резИденти, резИдената 

6.З.; 14.1.l.e. 
резиме, -еа м, мн. резимеи, резимеа, рези

меима, ак. резимее 5.2.4.; 14.1.1.С. 
резимирати, резимирам, З. n. мн. резимнра

ју, прип. сад. резимнрајући 14.5.1.1.(3). 
резолутан, -тна, -тно, одр. рёзолутни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
резолУтност, -оети Ж, инстр. -оети и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
резонер, -ера м, вок. рёзонеру, инстр. резоне

ром, мн. резонери, резонера 14.1.1.а. 

реквизiщија 

резоновати, -нујем, прип. сад. резонујући 

14.5.1.1.(2). 
резуе-фiктор, резуе-фактора м, инстр. -ом, 

мн. резус-фактори, резус-фактора = РХ-фiк

тор, -а м, инстр. -фактором, мн. -фактори, -фак

тора, мед. 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь.е. 

реitзбор, -а м, мн. реизбори, реизБОра 

14.1.1.Ь.е. 

реинкарнација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реие, -а м, мн. рёиеи, рёиеа 5.2.2.; 14.1.1.е. 
реи с-ефендија, рёие-ефендије м, дат. рё

ие-ефендији, инстр. рёие-ефендијом, мн. рёие

-ефендије, рёие-ефендија 5.1.5.; 5.2.2.; 12.2.1.а.; 
14.1.1.а. 

реиеу-л-улема (уоб. реиеул-улема), реиеу

-л-улеме м, ген. мн. реиеу-л-улема, (ПМС: "ре

uс-ул-уле.ма") 5.2.2.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
рејекција, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рејицирати, рејицирам, 3. n. мн. рејицнрају, 

прип. сад. рејицнрајући 14.5.1.1.(З). 

рејон (не реон), -она м, мн. рејони, рејона 

14.1.1.е. 

рејонизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рејтинг, -а м, мн. рејтинзи, рејтйнга, рејтин

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.е. 
река ек. уп. ијек. ријека 

рекапитулација, -е, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рекапитулацијеки = рекапитулациони 

(в.) 

рекапитулациони = рекапитулацијски, 
-а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

рекапитулиеати, -ишем, прип. сад. рекапи

тулишући 14.5.1.1.(2). 
реквизит, -нта м, мн. реквизИти, реквизн

та 14.1.1.С. 

реквизИтер, -ера м, вок. рёквизитеру, инстр. 

реквизитером,мн. реквизитери, реквизитера 

14.1.1.а. 

реквизИтерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
реквизиција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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реквизiщйјскй 

реквизицйјСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

рёквијем, -а м, ми. рёквијеми, рёквијема 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
рекла-казала, с цртицом, не цртом 

рекламација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рекламацйјскй = рекламационй (в.) 

рекламационй = рекламацйјскй, -а, -о, геи. 
ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

рекомпензовати, -зу јем, ПРИЛ. сад. реком

пензујући 14.5.1.1.(2). 
реконвалесцент, -а М, ми. реконвалесценти, 

реконвалесцената 6.3.; 14.1.1.С. 
реконвалесцентскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
реконвалесценција, -е ж, дат. -ији, иистр. 

-иј ом, МИ. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реконкИста (шп. Reconquista) = уоб. рекон

квИста, -ё ж, (Клајн 2009: "реконкuсша ... не 
реконквuсШа.") 14.1.2.1. 

реконструкција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рекорд, -а м, ми. рекорди, рёкорда 14.1.l.С. 

рекордан, -дна, -дно, одр. рекорднй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рекордёр, -ера м, ВОК. рёкордеру, иистр. реко

рдером, ми. рекордери, рекордера 14.1.1.а. 

рекордёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рекреација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рекреацйјскй = рекреациiiнй (в.) 
рекреациiiнй = рекреацйјскй, -а, -о, геи. ми. 

-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рекрут не него регрут (в.) 

ректификација, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ректор, -а м, ВОК. -у И -е, ииСТр. -ом, ми. рёк

тори, рёктора 14.1.1.а. 

Ректорат Уннверзитета у Београду или 

Београдског универзитета 1.2.1.1.т.; 1.2.1.2.5.; 
14.1.1. 

релативист(а), -е м, ми. релативисти, рела

тивйста, релативистима 14.1.1.е. 

релативистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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ремеliёње 

релативисткиња, -ё ж, геи. ми. релативист

кйња 10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
релативност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
релација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
релё не него релёј (в.) 

релевантност, -ости ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
релёј (не релё), -еја м, ми. релеји, релеја 

5.1.6.; 14.1.1.С. 
релйгија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
религйјскй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
религиiiзан, -зна, -зно, одр. рёлигиознй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
религиозност, -ости ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
релйквија, -е ж, дат. -ији, иисТр. -ијом, ми. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реликвијар, -ара м, иистр. реликвијаром и 

реликвијарем, ми. реликвијари, реликвијара 

5.1.5.; 14.l.1.Ь. 
Реља, -е м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

рељеф, -а м, ми. рељефи, рёљефа 14.1.1.С. 

рељефнiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ремек-дело ек. уп. ијек. ремек-дјело 

ремек-дјело ијек. (ек. ремек-дело), ремек

-дU)ёла с, ми. ремек-д(ј)ёла, ремек-д(ј)ёла 2.1.2.; 
2.2.2.; 12.2.1.а; 14.1.3. 

ремён, -а м, ми. рёмени, рёмена 14.1.1.С. 

ременар, -ара м, ВОК. рёменару и рёменаре, 

иистр. -аром и -арем, ми. ременари, ременара 

14.1.1.а. 

ременарев = ременаров, -а, -о, геи. ми. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

ременарија, -ё ж, дат. -ији, ИИСТр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ременчиJi, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. ре

менчиhи, ременчйhii 3.1.3.; 14.1.l.b.c. 
ремёње, ремења с зб. 14.1.3. 
реметити, -йм, прил. сад. реметећи 

14.5.1.1.(4). 
ремећёње, -а с, геи. ми. ремећења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 



ремй 

ремй, -йја м, иистр. -йјем (не -ом), ми. рёмйји, 

рёмйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
ремилитаризовати, -зујём, прил. сад. реми

литаризујући 14.5.1.1.(2) (и ремилитаризiiра
ти, ремилитаризйрам, 3. л. ми. ремилитаризира
ју, прил. сад. ремилитаризирајући 14.5.1.1.(3». 

реминисценција, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ремнйк, -а м, ми. рёмнйци, рёмнйка и рем

нйк, -и ка м, ми. ремници, ремника 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

ремонт, -а м, ми. ремонти, ремоната 6.3.; 
14.1.1.с. 

ремонтовати, -тујём, прил. сад. ремонтују

ћи 14.5.1.1.(2). 
рен не него хрен (В.) 

Рендген (ием. Wilhelm Conrad Rontgen, не 
Рентген), -а м 1.2.1.1.а.; 8.1.2.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

рендген (не рентген), -а м, ми. рендгени, 

рендгёна 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
рендгенограм, -а м, ми. рендгенограми, 

рендгенограма 8.1.2.1.; 14.1.1.с. 
рендгенолог, -а м, вок. -ложе, ми. рендгено

лози, рендгенолога, рендгенолозима 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 

рендгенологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 8.1.2.1.; 14.1.2.1. 
рендгенолошкй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 14.3. 
рендгенскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
ренегатство, -а с, ми. ренегатства, ренегат

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
ренесанса, -ё ж 14.1.2.1. 
рённјум, -а м, иистр. рёнијумом (и рёнйј, -иј а 

м, ипстр. ренйјем) 5.1.5.; 14.1.1. 
ренијумов (и реннјев), -а, -о, геи. ми. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
реноме, -еа м, ми. реномеи, реномеа, рено

меима, ак. реномее 5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.с. 
реномйрiiн, -а, -о, одр. реномйрани, -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
реНОМЙРiiНОСТ, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рентакАр, -а м, (Клајн 2009: " ... боље него 

ренШ-а-кар.") 15.1.1.а.; 14.1.1. 

рентабilлност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Рентген не него Рендген (В.) 

рентген не него рендген (В.) 

рентијёр, -ера м, вок. рёнтијёру, иистр. ренти

јером, ми. рентијери, рентијера 5.1.5.; 14.1.1.а. 
рентијёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кп 

5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рентiiрати, рентйрам, 3. л. МП. рентирају, 

прил. сад. рентирајући 14.5.1.1.(3). 
ренумерисати, -ишём, прил. сад. ренумери

шући 14.5.1.1.(2). 
реокупација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реон не него рејон (В.) 

реорганизација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реоријентација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реосигурање, -а с, геи. ми. реосигурања 

14.1.3. 
реосигурати (се), реосигурам (се) 

14.5.1.1.(3). 
реп, -а м муз. 14.1.1. 
реп, -а м, ми. рёпови, рёпова 14.1.1.с. 

репа, -ё ж, геи. ми. репа 14.1.2.1.Ь. 

репак, -пка м, ми. репци, репака, репцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
репарација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репарацйјскй = репарационй (В.) 

репарационй = репарацйјскй, -а, -о, геи. ми. 
-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

репатријација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репатриј8цiiјскй = репатријационй (В.) 
репатријационй = репатриј8цйјскй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 5.2.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
репатрiiрати,репатрйрам,3.л.ми.репатрИ

рају, прил. сад. репатрирајући 14.5.1.1.(3). 
репатрiiрац, -рца м, вок. рёпатрйрче, иистр. 

репатрирцем (не -ом), ми. репатрирци, репатрп

раца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 
репер', -а м, вок. -у, ипстр. -ом, ми. рёпери, 

рёпёра, (певач реп-музике) 14.1.1.а. 

репер', -ера м, ипстр. реш:ром, ми. репери, 

репера, (уочљива тачка) 14.1.1.Ь.с. 
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реперкусија 

реперкусија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репертоар, -ара м, инстр. -аром, мн. реперто

ари, репертоара 14.1.1.Ь.С. 

репетирка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1).; 
14.1.2.1.Ь. 

репетитор, -ора м, инстр. репетитором и 

репетиторем, мн. репетитори, репетитора 

14.1.1.Ь.С. 

репетИторијум, -а м, инстр. репетйторију

мом, мн. репетйторијуми, репетиторијума (и 

репетиториј, -ија м, инстр. репетйторијем, мн. 

репеторији, репетиторија) 5.1.5.; 14.1.1. 
репетiщија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. репићи, 

рёпићii и репиli, -ића м, инстр. репићем (не -ом), 

мн. репићи, репићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
реплика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

репњак, -а м, мн. рёпњаци, рёпњака, рёпња

цима, ЗООП. 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
репњача, -е Ж, ген. мн. рёпњача, (репица; 

репна кост) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
реповати, -у јем, муз. 14.5.1.1.(2). 
репорт8жа, -е ж, ген. мн. репортажа 

14.1.2.1.Ь. 

репортажиii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
репортажно, прип. 14.6. 
репортер, -ера м, ВОК. рёпортеру, инстр. репо

ртером, мн. репортери, репортера 14.1.1.а. 

репортерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
репортеркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
репортерскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
репрезент не него репрезента нт (в.) 

репрезентант (не репрезент), -а м, мн. ре-

презенти, репрезената 6.3; 14.1.1.а.Ь. 
репрезентативан, -вна, -вно, одр. рёпрезен

тативни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
репрезентативац, -вца м, ВОК. рёпрезента

тивче, инстр. рёпрезентативцем (не -ом), мн. 

репрезентативци, репрезентативаца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

репрезентатiiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
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републиканчев 

репрезентативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
репрезентација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репрезентацијскii = репрезентационii (в.) 
репрезеитационii = репрезентацiiјскii, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
репрезентовати, -ту јем, прип. сад. репрезен

тујући 14.5.1.1.(2). 
репресалије, репресiiлија Ж мн. 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

репресија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
репринт, -а м, мн. репринти, реприната 6.3.; 

14.1.1.С. 

репродуктивац, -вца м, ВОК. рёпродуктив

че, инстр. рёпродуктивцем (не -ом), мн. репро

дуктивци, репродуктиваца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а. 

репродуктiiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
репроматеријал, -ала м, мн. репроматери

јали, репроматеријала 5.1.5.; 14.1.1.С. 
Република светог Влаха, Републике свётог 

Влаха ж, дат. Републици свётог Влаха 1.2.1.1.Ь.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Република Србија, Републике СРбије ж, 

дат. Републици СРбији 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.а.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Република Српска, Републике Српске ж, 

дат. Републици Српској 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.а.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
република, -е ж, дат. -ци, ген. мн. република 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
републиканац, -нца м, ВОК. рёпубликанче, 

инстр. републиканцем (не -ом), мн. републикан

ци, републиканаца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
републиканка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.l.2.1.b. 
републиканкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
републикански, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
републиканство, -а с, мн. републиканства, 

републиканстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
републиканчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 



републички 

републички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

репув не него репух (В.) 

репух (не репув), -уха м, мн. репуси, реп уха, 

репусима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Ресава, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Ресавац, -авца м, инстр. Ресавцем (не -ом), мн. 

Ресавци, Ресаваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
РесАвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
ресанација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ресекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ресirriл = уоб. рецirriЛ (В.) 
рескitрати, рескйрам, 3. п. мн. рескирају, 

прип. сад. рескирајући = рискitрати, рискй

рам, 3. п. мн. рискирају, прип. сад. рискирајући 
14.5.1.1.(3). 

реско, прип. 14.6. 
рескост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рескоliа, -ё ж, ген. мн. рескоћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

ресор, -ора м, инстр. ресором, мн. ресори, ре

сора 14.1.1.Ь.с. 

ресорбовати, -бујём, прип. сад. ресорбују

ћи 14.5.1.1.(2). 
ресорпцнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
респект, -а м, мн. респекти, респеката 6.3.; 

14.1.1.с. 

респектабйлан,-лна, -ЛНО,одр. респекта

бйлнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
респектйван, -вна, -ВНО, одр. респектйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
респектовати, -тујём, прип. сад. респектују

ћи 14.5.1.1.(2) (и респектitратн, респектйрам, 
3. п. мн. респректирају, прип. сад. респектирају
ћи 14.5.1.1.(3». 

рестаурАтор, -ора м, вок. -у И -е, инстр. -ом, 

мн. рестауратори, рестауратора 14.1.1.а. 

рестаурација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рестаурацијски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 

реуматичiр 

рестаурисати, -ишём, прип. сад. рестаури

шући 14.5.1.1.(2) (и рестаурitрати, рестаури
рам, 3. п. мн. рестаурирају, прип. сад. рестаури
рајући 14.5.1.1.(3». 

реституисати, -ишём, прип. сад. рести

туишући 14.5.1.1.(2) (и реституitрати, 3. п. 

мн. реституирам, прип. сад. реституирајући 

14.5.1.1.(3». 
реституција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реституцијски = рестнтуциони (В.) 
реституционй = реституцйјски, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ресторвн, -ана м, мн. ресторани, рестора

на 14.1.1.с. 

ресторатёр, -ера м, вок. ресторатёру, инстр. 

ресторатером, мн. ресторатери, ресторатера 

14.1.1.а. 

рётко ек. уп. ијек. ријетко 

ретко кад ек. уп. ијек. ријетко кад 

реткост ек. уп. ијек. ријеткост 

ретор, -а м, инстр. -у И -е, инстр. -ом, мн. рёто

ри, рётора 14.1.1.а. 

реторзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реторзиони, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
реторика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
реторичан, -чна, -чно, одр. реторични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
реторичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. реторичари, реторичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
реторички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ретроверзнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ретроспекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реliи, рёчём, речём и рекнём 3.1.2.; 

11.1.1.а.(2).; 14.5.1.1.(2). 
реума и реума, -ё ж 14.1.2.1. 
реуматilзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
реуматичан, -чна, -чно, одр. реуматични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
реуматичiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. реуматичари, реуматичара 3.1.2.; 14.1.1.а. 
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реуматичарка 

реуматичарка, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
реуматичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
реуматичност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Реуматолоrија ум. Инстiпут за реумато

лоrију 1.2.1.2.4. 
рефена (не ревена), -ё Ж, геи. ми. рефена 

14.1.2.1.Ь. 

реферат, -ата м, ми. реферати, реферата 

14.1.1.с. 

референдум, -а м, ми. референдуми, рефе

рендума 14.1.1.с. 

референт, -а м, ми. референти, референата 

6.3.; 14.1.1.с. 
референткиња и референткиња, -ё Ж, геи. 

ми. -йња 14.1.2.1. 
реферисати, -ишём, прил. сад. реферишући 

14.5.1.1.(2). 
Рефйк, -а м, ВОК. Рёфйку (не Рёфйче) 1.2.1.1.a.; 

14.1.1.а. 

рефлекс, -а м, ми. рефлекси, рефлёкса 

14.1.1.с. 

рефлексија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рефлектант, -а м, ми. рефлектанти, рефлек

таната 6.3.; 14.1.1.с. 
рефлектовати (се), -тујём (се), прил. сад. ре

флектујући (се) 14.5.1.1.(2) (и рефлектирати 
(се), рефлектйрам (се), 3. л. ми. рефлектирају 
(се), прил. сад. рефлектирајући (се) 14.5.1.1.(3». 

рефлектор, -а м, иистр. -ом, ми. рефлектори, 

рефлектора 14.1.1.Ь.с. 

реформа, -ё ж, геи. ми. реформй 14.1.2.1.Ь. 

реформатор, -а м, геи. ми. -ора 14.1.1. 
реформаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
реформација, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реформист(а), -ё м, ми. реформисти, рефор

мйста, реформистима 14.1.1.е. 

реформистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

рефрактор, -а м, иистр. -ом, ми. рефрактори, 

рефрактора 14.1.1.Ь.с. 

978 

реченица 

рефракција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рехабилитација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рехабилитовати (се), -тујём (се), прил. сад. 

рехабилитујући (се) 14.5.1.1.(2) (и рехабили
тирати (се), рехабилirrйрам (се), 3. л. ми. ре
хабилитирају (се), прил. сад. рехабилитирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
рецензент, -а м, ми. рецезенти, рецензената 

6.3.; 14.1.1.с. 
рецензија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рецензИрати,рецензйрам,3.л.ми.рецензИ

рају, прил. сад. рецензирајући 14.5.1.1.(3). 
рецентан, -тна, -тно, одр. рецентнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рецептор, -а м, иистр. -ом, ми. рецептори, ре

цептора 14.1.1.Ь.с. 

рецепција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рецепционер, -ера м, ВОК. рёцепционёру, ии

стр. рецепционером,ми. рецепционери,рецеп

ционера 5.2.3.; 14.1.1.а. 
рецепционерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

ми. -кй 5.2.3.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рецесија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
рецitдйв, -ива м, ми. рецидиви, рецидива 

14.1.1.с. 

реципијент, -а м, ми. реципијенти, реципи

јената 6.3.; 14.1.1.с. 
реципрочан, -ч на, -ч но, одр. реципрочнй, 

-а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рецiшрочност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рецитал уоб. = реситал, -ала м, ми. -али, 

-ала, (Клајн 2009: "ресuшал, боље него реци
Шал.") 14.1.1.с. 

рецiпатор, -а м, вок. -у И -е, иистр. -ом, ми. 

рецитатори, рецитатора 14.1.1.а. 

рецiпаторка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рецитација, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
реч ек. уп. ијек. ријеч 

реченица, -ё ж, геи. ми. реченйца 14.1.2.1.Ь. 



реченички 

реченички = реченични (в.) 
реченични = реченички, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ни 

речина ек. уп. ијек. рјечина 

речит ек. уп. ијек. рјечит 

речитост ек. уп. ијек. рјечитост 

речи ца ек. уп. ијек. рјечица 

речје ек. уп. ијек. ријечје 

речкати се ек. уп. ијек. рјечкати се 

речни и речни ек. уп. ијек. ријечни и рјеч-

речник, речник и речник ек. уп. ијек. рјеч

ник, рјечник и рјечник 

речнички, речнички и речнички ек. уп. 

ијек. рјечнйчкй, рјечнйчкй и рјечнйчкй 

речца ек. уп. ијек. ријечца 

решuати (се) ек. уп. ијек. рјешuати (се) 

решеност ек. уп. ијек. ријешеност 

решење ек. уп. ијек. рјешење 

решетарка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
решетаркин, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
решетка, -е Ж, дат. -тки и -ци, геи. ми. реше

така и решеткй 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

решив = решљив ек. уп. ијек. рјешив = рје
шљив 

решивост = решљивост ек. уп. ијек. рјеши-
вост = рјешљивост 

решити (се) ек. уп. ијек. ријешити (се) 

решљив = решив (в.) 

решљивост = решивост (в.) 
решо, -оа м, иистр. -оом, ми. решои, реш6а 

5.2.2.; 14.1.1.Ь.С. 
рзати (не хрзати), ржем, прип. сад. ржући 

ll.l.l.Ь.; 14.5.1.1.(1). 
Рио, Рија м 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1. 
ри банац, -нца м, иистр. рибанцем (не -ом), 

ми. рибанци, рибанаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
рйбар, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. 

рибари, рибара 14.1.1.а. 

рйбарица, -е Ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

рйбарка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рйбарница, -е Ж, геи. ми. рибарнйца 

14.1.2.1. 
рйбарче и рибарче, -ета с 14.1.3. 

рiil)овка 

рiiбарчетов и рибарчетов, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рiiбизла, -е Ж, геи. ми. рибйзлй 14.1.2.1.Ь. 

рибйli, -ића м, иистр. рибићем (не -ом), ми. 

рибићи, рибиМ, мед., 300П. 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
рибичица, -е Ж, геи. ми. рибичйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

рибљй, -а, -е, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
рiiбњак, -а м, ми. рибњаци, рибњака, рибња

цима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
рибњачкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
риболовац, -вца м, ВОК. риболовче, иистр. ри

бол6вцем (не-ом),ми. рибол6вци, рибол6ваца 

6.2.1.; ll.l.l.а.(I); 14.1.1.а. 
ривал, -ала м, ми. ривали, ривала 14.1.1.С. 

ривалИтет, -ета м, ми. ривалитети, ривали

тета 14.1.1.С. 

ривал ка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ривалство, -а с, ми. ривалства, ривалстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
ривијера, -е Ж, геи. ми. ривијера 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

рИдати, -ам, прип. сад. рйдајући 14.5.1.1.(3). 
рнђ, -а, -е, одр. рйђй, -а, -е, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
риђа, -е Ж геи. ми. рйђа 14.1.2.1.Ь. 

риђа, -е = риђо, -е м, дат. риђи, ак. риђу, ВОК. 

рйђо, иистр. риђом, ми. риђе, риђа = риђо, -а м, 

дат. риђу, ак. риђа, ВОК. рйђо, иистр. риђом, ми. 

риђе, риђа, (риђ коњ) 14.1.1.g. 
риђан, -а м, ми. риђани, риђiiна и риђан, -ана 

м, ми. риђани, риђана 14.l.l.С. 

риђаст, -а, -о, одр. рйђастй, -а, -о, геИ. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
риђеша, -е Ж, геи. ми. рйђешii 14.1.2.1.b. 
риђин, -а, -о, геи. ми. -йх, (према риђа, -е и 

риђо, -е м) 4.2.а.; 14.3. 
риђо = риђа (в.) 
риђов, -а, -о, геи. ми. -йх, (према риђо, -а м) 

4.2.а.; 14.3. 
риђобрад, -а, -о, одр. риђ06радй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
риђовка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
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риђокос 

риђокос, -а, -о, одр. риђокоси, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
риђуша, -е ж, ген. МН. риђуша 14.1.2.1.Ь. 

pibкa, -е ж, ген. мн. рйжа, (удубљење у пади

ни за спуштање балвана) 14.1.2.1.Ь. 

рижа, -е ж 14.1.2.1.Ь = пиринач, -нча М, бот. 

6.2.1.; 14.1.1. 

(В.) 

рilжот, -а М, мн. рижоти, рижОта 14.1.1.с. 

рижОто, -а М, мн. рижоти, риж6та 14.1.1.с. 

Ризвамбеговиli не него Ризваибеговиli 

Рilзванбеговиli (не Ризвамбеговиli), -а М, 

вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. Ризванбеговићи, 

Ризванбеговићii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.а.Ь. 
рiiзи-бihи, ризи-бизија М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. ризи-бизији, ризи-бизија 5.1.5.; 12.2.1.а.; 

14.1.1.Ь.с. 

ризик, -а М, МН. ризици, ризйка, ризицима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
рilзиковати, -ку јем, прнп. сад. ризикујући 

14.5.1.1.(2). 
ризичаи, -ч на, -чно, одр. ризичнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ризичиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рiiзИИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ријал, -ала М, мн. ријали, ријала 14.1.1.с. 

ријасет, -а М, МН. ријасети, ријасёта 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

риједак нјек. (ек. редак), -тка, -тко, одр. ри

јетки и рU)етки, -а, -о, ген. мн. -их, комп. рШё

ђи, нiiјрU)ёђи 2.1.2.1.d.; 3.3.2.; 5.1.5.; 6.4.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

Ријека, -еж, дат. -ци, (град) 1.2.1.1.Ь; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

ријека нјек. (ек. река), -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ка, 

(водени ток) 2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ријење, -а с, ген. мн. ријења 14.1.3. 
ријетко ијек. (ек. ретко), прип., комп. рШёђё, 

најрШёђё 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 14.6. 
ријетко кад нјек. (ек. рётко кад) 2.1.1.; 

2.2.1. 
ријеткост ијек. (ек. реткост), -ости ж, НН

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 
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римокатоликиња 

ријеч ијек. (ек. рёч), -ечи ж, инстр. -ечи и -еч

ју, пок. ријечи, (ек. речи), мн. ријечи, ријечй, 

ријечима (ек. речи, речи, речима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.2.2. 

ријечје ијек. (ек. рёчје), -а с, ген. мн. -чја 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.3. 

рiiјечнii и рјечнй нјек. (ек. рёчиii и речнii), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ријечиiiк не него рјечнiiк, рјечнiiк и рјёч

ник (В.) 

ријечца ијек. (ек. реч ца), -е ж, ген. мн. -цй 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
рiiјешеност ијек. (ек. рёшеност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 5.1.5.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ријешење не него рјешење (В.) 

ријешити (се) ијек. (ек. решити (се», ријешйм 

(се) (ек. решим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
рикати, рйчем, прип. сад. ричући lI.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
рiiкша, -е ж, ген. мн. рикшй 14.1.2.1.Ь. 

рilлаш, -аша М, инстр. рилашем (не -ом), мн. 

рилаши, рилаша 14.1.1.Ь.с. 

рiiлица, -е ж, ген. мн. рилица 14.}.2.1.Ь. 

рiiличар, -а М, инстр. -ом И -ем, мн. риличари, 

риличара 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
рiiличица, -е ж, ген. МН. риличица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

рiiлИЧНii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Рим, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
рима, -е ж, ген. мн. рима 14.1.2.1.Ь. 

римаријум, -а М, инстр. римаријумом, мн. ри-

маријуми, римаријума (и римарiiј, -ија М, ин

стр. римаријем, мн. римарији, римарйја) 5.1.5.; 
14.1.1. 

римејк, -3 м 14.1.1. 
рiiмовати (се), -му јем (се), прип. сад. риму

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
римокirолик уоб. и римокатолик, -а М, 

вок. -личе, мн. -лици, -лика, -лицима lI.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.з.с. 
римокатоликиња и римокатоликиња 

= уоб. римокатолкиња, -е ж, ген. МН. -йња 

14.1.2.1.Ь. 



римокатоличкii 

римокатоличкii и римокатоличкii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
римокirолкиња уоб. = римокатоликиња 

и римокатоликиња (В.) 

ринг, -а м, мн. рингови, рингова 14.1.1.с. 

РИНГИШПiiл = ринглшпил, -а м, ген. мн. -йла 
14.1.1.с. 

ринглшпил = рингишпил (В.) 
Рио гpiндe дел норте, (ПМС: Рио Гранде) 

1.2.1.1.ћ. 

РИnач, -пча м, инстр. Рипчем (не -ом) 

1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
риплёј, -еја м, инстр. риплејом, мн. риплеји, 

риплеја 5.1.6.; 14.1.1.Ь.с. 
РИсан, Рисна м 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 14.1.1. 
piicaHcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
рискантност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.1.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рискирати = рескирати (В.) 

РИсњак, -а м 1.2.1.1.ћ.; 8.2.2.1.с.; 14.1.1. 
рiicњаЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

8.2.2.1.с.; 14.3. 
Риста, -ё м = Ристо, -ё м, дат. Ристи, ак. Ри

сту, вок. Ристо, инстр. Ристом, И Ристо, -а м, 

дат. Ристу, ак. Риста, вок. Ристо, инстр. Ристом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Ристин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Риста, -ё 

м = Ристо, -ё М) 3.1.2.; 4.2.а.; 
Ристо = Риста (В.) 
Ристов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ристо,-а 

М) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рат, рита м, мн. ритови, рйтова 14.1.1.с. 

piтa, -ё ж, ген. мн. рита 14.1.2.1.Ь. 

рИтам, -тма М, мн. ритмови, ритмова 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

ритмика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. ритмйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
рiтмичан и ритмичан, -чна, -чно, одр. 

ритмичнй И ритмичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ритмичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

рitтмичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рiтнути се, -нём се 14.5.1.1.(1). 
paTCKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

рка 

ритуал, -ала м, мн. ритуали, ритуала 

14.1.1.с. 

риliка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

8.1.2.1.; 11.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 
рixтати, -ам, прил. сад. рихтајући 

14.5.1.1.(3). 
РИчард Лављёг Срца М 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

ричет, -а м, мн. ричети, ричёта 14.1.1.с. 

Рilшњанин, -а м, мн. Ришњани, Ришњана, 

(према РИсан) 1.2.1.1.d.; 8.2.2.1.; 14.1.1.с. 
Ришњанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (према РИсан) 1.2.1.1.d.; 8.2.2.1.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

рјечина ијек. (ек. речина), -ё ж, ген. мн. рШё

чйна, (аугм. од река и ријека) 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

рјечит ијек. (ек. речит), -а, -о, одр. рU)ечитй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рјечитост ијек. (ек. речитост), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

рјечица ијек. (ек. речица), -ё ж, ген. мн. рШё

чйца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
рјечкати се ијек. (ек. речкати се), рU)ёчкам 

се, прил. сад. рU)ёчкајући се, (препирати се) 

2.1.2.; 3.1.1.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(3). 
рјечнii = ријечнii (В.) 
рјечнiiк, рјечнiiк и рјёчник ијек. (ек. реч

HiiK, речнiiк и рёчник), -а м, мн. -йци, -йка, 
-йцима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2).; 14.1.1.с. 

рјеЧНiiЧКii, рјечиiiчкii и рјёчнички ијек. (ек. 

речнiiчкii, речнiiчкii и рјёчнiiчкii), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2., 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рјешавати (се) ијек. (ек. решавати (се», рШе

шiiвiiм (се), З.л. мн. рU)ешавају(се), прил. сад. рШе

шавајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
рјешење (не ријешење) ијек. (ек. решење, не 

решёње), -а с, ген. мн. рU)ешења 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

рјешив ијек. (ек. решив), -а, -о, одр. рU)еши

ви, -а, -о, ген. мн. -йх = рјешљив (ек. решљив), 
-а, -о, одр. рU)ешљивй, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

рјешивост ијек. (ек. решивост) = рјешљи

вост ијек. (ек. решљивост), -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рка не него хрка (В.) 

981 



ркати 

ркати не него хркати (В.) 

ркач не него хркач (В.) 

ркт, скр. за римокатолик 13.3.1.d. 
Рмањ, Рмња и Рмања М, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
рмањски, -а, -6, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
pњiв не него хрњав (В.) 

рњавост не него хрњавост (В.) 

рњо не него хрњо (В.) 

роб, -а м, мн. рОбови, рОбова 14.1.1.С. 

робија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
робијаш, -аша м, вок. робијашу, инстр. роби

јашем (не -ом), мн. робијаши, робијаша 5.1.5.; 
14.1.1.а.Ь. 

рОбињица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а. 

рОбињицин не него рОбињичин (В.) 

рОбињичин (не робињицин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рОбни, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
рОбно-новчани, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
робовати, робујём, прил. сад. рОбујући 

14.5.1.1.(2). 
робовласник, -а м, вок. робовласнйче, мн. 

робовласнйци,робовласнйка,робовласнйци

ма 11.2.1.(2); l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
робовласнички, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
робовласништво, -а с, ген. мн. робовласнй

штва 14.1.3. 
рОбусан не него рОбустан (В.) 

рОбусиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рОбустан (не рОбусан), -сна, -сно, одр. рооу

снй, -а, -6, ген. мн. -йх, (ПМС: ,једино је доста 
обично робуснu (поред П робусшнu)"; Клајн 

2009: "робуешан,робуешнu, не робуенu") 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

ров, -а м, мн. ровови, ров6ва 14.1.1.С. 

роварити, роварйм, прил. сад. роварёћи 

14.5.1.1.(4). 
ровати, рујём, прил. сад. рујући 3.2.3.; 

14.5.1.1.(2). 
ровац, -вца М, инстр. ровцем (не -ом), мн. ров

ци, роваца, ровцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
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Родољуб 

рог, рога м, лок. рогу, мн. рогови, рог6ва, 

роговима, ак. рогове и поет. рози, рога, розима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
рога, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. МН. -га 11.3.2.h.; 

14.1.2.1.Ь. 

рогаљ, -гља м, инстр. рогљем (не -ом), МН. 

рогљеви, рогљёва 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
рогач, -ача м, инстр. рога чем (не -ом), мн. ро

гачи, рогача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
рогачити (се), рогачйм (се), ПРИЛ. сад. рога

чёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
рогачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. рогачи

ћи, рогачйћii, бот. 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
рогља и рогља, -ё ж, ген. МН. -гаља 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

рогљиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. рогљићи, 

рогљйћii и рогљиli, -ића м, инстр. рогљићем (не 

-ом), МН. рогљићи, рогљићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
рогобarити се, рогобатйм се, прил. сад. ро

гооатёћи се 14.5.1.1.(4). 
рогобатно, ПРИЛ. 14.6. 
рогобатност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Род = Родос (В.) 
родео, -еа м, МН. радеи, радёа 5.2.4.; 

14.1.1.С. 

родијум, -иј ума м, инстр. родијумом (и ро

диј, -ија м, инстр. родйјем) 5.1.5.; 14.1.1. 
родијумов (и родијев), -а, -о, ген. МН. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Родион, -а м 1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1. 
родитељ, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. роди

тељи, родитёља 14.1.1.Ь.С. 

родитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
родитёљкин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
родити (се), родйм (се) 14.5.1.1.(4). 
родица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ицii 

14.1.2.1.а.Ь. 

роди цин и родиции не него родичии и ро

дичии (В.) 

родичии и родичин (не родиции и роди

цин), -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
роДиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Родољуб, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 



родољубац 

родољубац, -пца м, вок. родољупче, инстр. 

родољупцем (не -ом), МН. родољупци, родољу

баца, родољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; l1.1.1.а.(1); 
14.1.1.а. 

родољубивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
родољубност и родољубност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
роДоначелнйк, -а м, вок. роДоначелнйче, МН. 

роДоначеЛНЙЦИ,роДоначелнйка,роДоначелнй

цима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Родос = Род, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
родоскврнављёње = роДоскрн8вљёње, -а 

с, ген. мн. -ёња 14.1.3. 
родоскврнилац (не родоскврниоц), -иоца 

м, вок.РОдосквРниоче,инстр.РОдосквРниоцем 

(не -ом), мн. родоскврниоци, роДоскврнила

ца, РОДОСКВI>ниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.а.Ь. 

роДоскврнилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

родоскврниоц не него родоскврнилац (в.) 

роДоскврнуliе, -а с, ген. мн. роДоскврнућа 

3.2.2.а.; 14.1.3. 
родоскй = родскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

родоскрн8вљёње = роДоскврн8вљёње (в.) 
рi)дослов, -а м, ген. МН. родослова 14.1.1. 
родскй = родоскй (в.) 
р6ђа, -ё м = р6ђо, -ё м, вок. рођо, инстр. ро

ђом, ген. мн. рођа и р6ђо, -а м, дат. рођу, ак. рођа, 

ВОК. рођо, инстр. рођом 3.3.1.; 14.1.1.g. 
рађак, -а м, ВОК. рођаче, МН. рођаци, рођака, 

рођацима 3.1.2.; 3.3.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
рађака, -ё Ж, дат. -ки И -ци, ген. МН. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
рођiкати (се), рођакам (се), ПРИЛ. сад. рођа

кајући (се) 3.2.3.; 3.3.1.; 14.5.1.1.(3). 
рођакиња, -ё ж, ген. МН. рођакиња 3.3.1.; 

14.1.2.1. 
рођачити се, рођачим се, ПРИЛ. сад. рођачёћи 

се 3.1.2.; 3.2.3.; 3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
рођачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 3.3.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
рi)ђаштво, -а с 3.3.1.; 6.2.2.; 14.1.3. 
рођендан, -а м, ген. мн. рођендана 3.3.1.; 

14.1.1. 

романйјскй 

рођенй, -а, -о, ген. МН. -их 3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
рођење, -а с, ген. МН. рођења 3.3.1.; 14.1.3. 
р6ђин, -а, -о, ген. МН. -их 3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
р6ђо = р6ђа (в.) 
р6ђов, -а, -о, ген. МН. -их, (према р6ђо, -а М) 

3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Р6жа (мађ. Rozsa), -ё ж, ВОК. Рожо 1.2.1.1.a.; 

14.1.2.1. 
рожац, -шца М, МН. рошци, рожаца, рошци-

ма 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
рожиli, -а м, ген. МН. рожићii 3.2.3.; 14.1.1. 
р6жњача, -ё ж, ген. МН. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1. 
розбиф (не ростбиф, енгл. roastbeef), -а м, 

ген. МН. -йфа 8.1.2.2.; 10.2.; 14.1.1. 
розбратна (не ростбратна, нем. Rostbraten), 

-ё ж, ген. МН. розбратни 14.1.2.1. 
рој, рој а м, МН. ројеви, ројёва 14.1.1. 
ројити (се), ројим (се), ПРИЛ. сад. ројёћи (се) 

3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
ројиli, -а м, ген. мн. ројићii 14.1.1. 
рокенрол (енгл. rock-and-roll), -а м, дат. ро-

кенролу 15.1.1.а.; 14.1.1. 
ракер, -а м, ген. МН. рокёра, муз. 14.1.1. 
рi)керскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
р6ковачкй, -а, -о, ген. МН. -их, (према Р6ков-

ци) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Р6ковци, POKOBiiцa м МН. 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
Р6кбвчанин, -а м, МН. Рбковчани, Рбковчана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1. 
ракоко, -оа м, инстр. -оом 14.1.1. 
роктати, рокћём, ПРИЛ. сад. рокћући 3.2.2.а.; 

3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
рокчиli = рошчиli (в.) 
ролат, -ата м, ген. МН. -ата 14.1.1. 
ролати и р6лати, ролам, прил. сад. -јући 

3.2.3.; 14.5.1.1.(3). 
ролетна, -ё ж, ген. мн. -й 14.1.2.1. 
рблка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
рол-крairна, рол-крагнё ж, МН. рол-крагне, 

рол-крагни 12.2.1.; 14.1.2.1. 
Ром, -а м, МН. Роми, Рома 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Романија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
ромiнйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
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романика 

романика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

романист(а), -е м, мн. романисти, романй

ста, романистима 14.1.1.е. 

роман исти ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
романистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
романисткиња, -е Ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1. 
романичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Романови, Романова, м мн. рус., (династија) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
романописац, -сца м, ВОК. романопйшче, ген. 

мн. романопйсiiца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. = роман

сијер, -ера м, ВОК. романсијёру, ген. мн. роман

сијера 14.1.1. 
ромIiиса, -ё ж, ген. мн. романса и романсй 

14.1.2.1. 
романсијер = романописац (в.) 
романсијерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.; 14.1.2.1. 
романсијерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

5.1.5.; 14.3. 
романскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
романтИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
романтика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
романтичан, -чна, -чно, одр. романтичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
романтичар, -а м, ВОК. романтичару и ро

мантичаре, мн. романтичари, романтичара 

3.1.2.; 14.1.1. 
романтичарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.; 14.1.2.1. 
романтичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
романтичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
романтичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ромб, -а м, мн. ромбови, ромбова 14.1.1. 
ромбичан, -чна, -чно, одр. ромбичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ромбойд, -ида м, ген. мн. ромбойда 14.1.1. 
Ромкиња, -е ж, ген. мн. Ромкйња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1. 
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рото-папйр 

ромпскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ромб) 

4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
ромскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Ром) 4.2.а.; 

14.3. 
ронац, -нца м, ВОК. рон че, ген. мн. ронаца и 

ронаца и рона ц, -н ца м, ВОК. ронче, ген. мн. ро

наца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
рондо, ронда м, мн. ронди, ронда и рондо, 

-оа м, инстр. -оом, мн. рондои, ронд6а 14.1.1. 
ронилац (не рониоц), -иоца м, ВОК. рониоче, 

ннстр. рониоцем (не -ом), мн. рониоци, ронила

ца, рониоцима 3.1.2.; 5.2.3.; 7.2.2.; 14.1.1. 
ронилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ронилаштво (не рониоштво), -а с, ген. мн. 

-штiiва 6.2.2.; 14.1.3. 
рониоц не него ронилац (в.) 

рониочев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

рониоштво не него ронилаштво (в.) 

ропац не него хропац (в.) 

ропкиња, -е Ж, ген. мн. ропкйња 8.1.2.1.; 
14.1.2.1. 

ропотати, ропоћём, прнл. сад. ропоћући 

3.2.2.а.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
ропскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
ропство, -а с, ген. мн. ропстава 6.2.2.; 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
роптати не него хроптати (в.) 

рорцанге (не рорцангле), -й Ж мн. 14.1.2.1. 
рорцангле не него рорцанге (в.) 

рОспија, -е Ж, дат. -иј и, ннстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
рОспйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
ростбиф не него розбиф (в.) 

ростбратна не него розбратна (в.) 

РОСтов на Дону м, (град у европском делу 

Русије) 1.2.1.1.ћ; 1.2.1.2.2.а.; 14.1.1. 
ротација, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ротацйјскй = ротационй (в.) 
рОтационй = ротацйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
рото-папiiр, рото-папира м, инстр. рото-па

пиром, мн. рото-папири, рото-папира, (Клајн 



ротор 

2009: "рошо-йайuр,рошо-роман, итд.") 12.2.1.; 
14.1.1. 

ротор, -а м, ген. мн. ротора 14.1.1. 
piiтo-pOMaH, рОто-романа м, инстр. рото-ро

маном, мн. рОто-романи, рОто-романа 12.2.1.; 
14.1.1. 

Роliко, Роћка м, (хипок. од Родољуб, Р6ђо) 

1.2.1.1.a.; 3.2.2.Ь.; 14.1.1. 
рочење, -а с, ген. мн. рочења 3.1.2.; 14.1.3. 
рочити (се), -им (се), прип. сад. рочећи (се) 

3.1.2.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
рочйште, -а С, ген. мн. рочишта 3.1.2.; 

14.1.3. 
рочнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
роштйљ, -иља м, ген. мн. роштйља 14.1.1. 
рошчнli, -а М, ген. мн. рошчића = рокчиli, -а 

м, ген. мн. рокчићi 3.1.3.; 3.2.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
рпа не него хрпа (в.) 

рс, рса м, пок. рсу, мн. рсови, рсова и рсова, 

(тур., снага, сила) 14.1.1. 
IJcкав не него XIJcKaB (в.) 
IJcкавица не него хlJcкавица (в.) 

IJcкати не него хlJcкати (в.) 

рсуз не него хрсуз (в.) 

рсузица не него хрсуэица (в.) 

рсузлук не него хрсузлук (в.) 

iJr, рта м, пок. рту, МН. ртови, ртова, ртови
ма 14.1.1. 

Ртањ, Ртња м 6.2.1.; 14.1.1. 
iJracT, -а, -о, одр. ртасти, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
РТВ-програм, РТВ-програма м, мн. РТВ

-програми, РТВ-програма, (ПМС: "РТВ йро

Јрам (допуштено и РТВ-програм)") 12.2.1.; 
13.3.2.а.; 14.1.1. 

jfrиli, -а м, ген. мн. ртићii 3.2.3.; 14.1.1. 
рубйдијум, -ијума м, инстр. рубидијумом (и 

рубйдйј, -ија м, инстр. рубидијем) 5.1.5.; 14.1.1. 
рубйдијумов (и рубйдијев), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Рубикон, -а м и Рубикон, -она м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
рубинов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
рубйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Рубинштiiјн, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
рубља, -е ж, ген. мн. рубаља 6.2.2.; 14.1.2.1. 
рубље, -а с зб. 14.1.3. 

ружноliа 

рубрнка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1).; 
14.1.2.1. 

руво не него рухо (в.) 

руда, -е Ж, ген. мн. руда 14.1.2.1. 
рудар, -ара м, вок. рудару, мн. рудари, ру

дара 14.1.1. 
рударев = рударов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
рударка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
рударкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
рударов = рударев (в.) 

Рударско-топионички басен Бор 1.2.1.I.т. 

рудети (се) ек. уп. ијек. рудјети (се) 

рудимен(а)т, -нта М, мн. рудименти, рудиме-

ната 6.2.1.; 6.3.; 14.1.1. 
руднментарност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рудити, -им, прип. сад. рудећи 14.5.1.1.(4). 
рудјети (се) ијек. (ек. рудети (се», -им (се), 

прип. сад. рудећи (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Рудничанин, -а м, мн. Рудничiiни, Рудни

чiiна 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1. 
Рудничанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

Рудничанки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.2.1. 
руднйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
рудњача, -е Ж, ген. мн. -ача, (печурка) 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
руђење, -а с, ген. мн. руђења 3.3.2.а.; 14.1.3. 
руж, -а м, мн. pY-еви и ружеви, рУ-ева и 

ружева 14.1.1. 
Ружа, -е ж, (име) 1.2.1.0.; 1.2.1.1.a. 
ружа, -е Ж, ген. мн. ружа, (цвет) 1.2.1.0.; 

14.1.2.1. 
ружан, -жна, -жно, одр. рУжни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ружичан, -чна, -чно, одр. ружични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ружичаст, -а, -о, одр. ружичасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
ружичица, -е Ж, ген. мн. -ица 3.1.3.; 14.1.2.1. 
ружичњак, -а м, мн. ружичњаци, ружичња

ка, ружичњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ружмарин = рузмарин (в.) 
РУЖНОliа, -е ж, ген. мн. ружноћа 3.2.2.а.; 

14.1.2.1. 
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рузмарии 

рузмарин и рузмарйн, -а м, ген. МН. -йна 

8.2.2.1.с.; 14.1.1. = ружмарии, -а м, ген. мн. -йна 

8.2.2.1.; 14.1.1. 
руина, -е ж, ген. мн. руина и уоб. руииа, -е ж, 

ген. МН. руйна 14.1.2.1. 
рука, -е ж, дат. руци И руци, ак. руку, вок. РУ

ко, инстр. руком, ПОК. руци, мн. руке, руку, рука

ма, ак. руке 11.2.1.(1); 1I.3.2.h.; 11.3.1.; 14.1.2.1. 
ручица, -е Ж, ген. мн. ручйца 1I.1.2.а. 

рукава ц, -вца м, ген. мн. рукаваца 6.2.1.; 
14.1.1. 

рукавиli, -а м, ген. мн. рукавйћii 3.2.3.; 
14.1.1. 

рукавичiр, -а м, ВОК. рукавичару и рукави

чаре, ген. мн. рукавичара 3.1.2.; 14.1.1. 
рукавичiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 3.1.2.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
рукавичiрница, -е ж, ген. мн. -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
рукавичiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
рукавичiрство, -а с, ген. мн. -става 3.1.2.; 

6.2.2.; 14.1.3. 
рукавичица, -е Ж, ген. мн. -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
рукавчиli, -а м, ген. мн. рукавчйћа 3.1.3.; 

3.2.3.; 14.1.1. 
рукетина = ручетина (В.) 
рукица, -е Ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1. 
руковалац (не руковаоц), -аоца м, ВОК. -аоче, 

МН. руковаоци, руковалаца, руковаоцима 3.1.2.; 
7.2.2.; 14.1.1. 

руковалачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

руковаоц не него руковалац (В.) 

руковаочев, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

руковати (се), руку јем (се), прип. сад. руку

јући (се) 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
руковет, руковети Ж, инстр. руковети и ру

ковећу, ПОК. руковети и руковети, мн. руковети, 

руковетй и руковетй, руковетима и руковёти

ма 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
руководилац (не руководиоц), -иоца м, ВОК. 

руковОдиоче,мн.руковОдиоци,руковОдилiiца, 

руководиоцима 3.1.2.; 5.2.3.; 7.2.2.; 14.1.1. = ру-

986 

ководитељ, -а м, ген. мн. -еља 14.1.1. = руково

ђа, -е м, ген. мн. -ођа 3.3.1.; 14.1.1. 
руководилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
руководиоц не него руководилац (В.) 

руководитељ = руководилац (В.) 
руководитељка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 14.1.2.1. 
руководити (се), руководйм (се), прип. сад. 

руководећи (се) 3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
руководство, -а с, ген. мн. -става 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
руковођење и руковођёње, -а с, ген. мн. -ења 

3.3.1.; 14.1.3. 
рукотв6рац, -рца м, вок. рукотворче, ген. мн. 

PYKoTBopiiцa 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
РУКОХВВТ, -а м, ген. мн. рукохвата 4.1.; 

14.1.1. 
руксак (не руса к), -а м, мн. руксаци, рукса

ка, руксацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
румба, -е ж, ген. румбй 14.1.2.1. 
Румёлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
румелйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
румен, -ена, -ено, одр. руменй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
румён, -и ж, ген. мн. руменй 14.1.2.2. 
руменети (се) ек. уп. ијек. румењети (се) 

руменило, -ас, ген. мн. -йла 14.1.3. 
руменити (се), руменйм (се), прип. сад. руме-

нећи (се) 3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
румёнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
Румёнка, -е ж, дат. Руменки (не -ци) 1.2.1.I.h.; 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
румењети (се) ијек. (ек. руменети (се», ру

менйм (се), прип. сад. руменећи (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 

РумљАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. Ру

мљанкй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 
Румун, Румуна м, ген. мн. Румуна 1.2.1.1.d.; 

14.1.1. 
Румунија, -еж,дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Румунка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. Ру

мункй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.; 14.1.2.1. 



румунскй 

румунскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
рундовчина, -ё м, ген. мн. -йна 3.1.3.; 14.1.1. 
руњавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рупија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
рупити не него хрупити (В.) 

рупичав, -а, -о, одр. рупичавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рупичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рупичара, -ё ж, ген. мн. -ара бот. 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
рупичаст, -а, -о, одр. рупичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
рупичати, -ам, прил. сад. рупичајући = руп

чати, -ам, прил. сад. рупчајући, (правити рупи

це) 3.1.2.; 3.2.3.; 8.1.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
рупичица, -ё ж, ген. мн. -йца 3.1.2.; 14.1.2.1. 
рупчага, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. рупчага 3.1.3.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
рупчати = рупичати (В.) 
рупчина, -ё ж, ген. мн. рупчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
Рур (нем. Ruhr), -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
руралан, -лна, -лно, одр. руралнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Рус, -а м, мн. Руси, Руса 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
рус, -а, -о, одр. русй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
русак не него руксак (В.) 

русалка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.; 
14.1.2.1. 

русвај, -а ја м, ген. мн. русваја и русвај, -а м, 

ген. мн. русваја 14.1.1. 
Русија, -ё ж, дат. Русији, инстр. Русијом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Русин, Русина м, мн. Русини, Русина 

1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Русйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
русист(а), -ё м, мн. русисти, русйста, руси

стима 14.1.1.е. 

русисткиња, -е ж, ген. мн. русисткйња 

14.1.2.1. 
русификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 

ручерда 

Руска Федерација, Руске Федерације ж 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
рускй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Рускиња, -ё ж, ген. мн. Рускиња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1. 
рускословеНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.; 14.3. 
Русо, Русоа м, (фр. Rousseau) 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
русОфiiлскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.; 

14.3. 
русофОбија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 12.1.; 14.1.2.1. 
русОфОПСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

12.1.; 14.3. 
рустика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
рутавац, -авца м, ВОК. рутавче, ген. мн. рУ'та

ваца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
рутавити, -йм и рут8вити, рутавйм 3.2.3.; 

14.5.1.1.(4). 
рутавичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
рутавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рутавчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
рУтенијум, -иј ума м, инстр. рутёнијумом (и 

рУтенйј, -иј а м, инстр. рутёнйјем) 5.1.5.; 14.1.1. 
рУтенијумов (и РУтенијев), -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
рутинiiрiност, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
рухо (не руво), -а с, мн. руха, руха 4.1.; 

14.1.3. 
руч8вати, ручавам, 3. л. мн. ручавају, прнл. 

сад. ручавајући 3.1.1.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(3). 
ручак, -чка м, мн. ручкови И ручци, ручкова 

и ручака 3.1.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ручати', ручам, 3. л. мн. руча ју, прил. сад. ру

чајући 3.1.1.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(3). 
ручати1, -им, прнл. сад. ручећи, (хучати, бру

јати) 3.1.1.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
ручекања, -е ж, ген. мн. -ања 3.1.2.; 14.1.2.1. 
ручерда, -ё ж, ген. мн. ручёрдй 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
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рУчка 

рУчка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 3.1.1.; 
11.3.2.; 14.1.2.1. 

рУчнй и ручнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ручник, -ика м, мн. ручници, ручника, руч

ницима и рУчнiiк, -и ка М, мн. ручници, ручни

ка, ручницима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ручнitчиli, -а м, ген. мн. -иМ 3.1.2.; 3.2.3.; 

14.1.1. 
рУчњiк, -а м, мн. ручњаци, ручњiiка, руч

њацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
рУчурда, -е Ж, ген. мн. -рди 3.1.2.; l1.1.2.Ь.; 

14.1.2.1. 
ручурина, -ё ж, ген. МН. -ина 3.1.2.; 14.1.2.1. 
рУшевност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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ршум 

рУшилац (не рушиоц), -иоца м, ВОК. рушио

че, мн. рушиоци, рушилiiца, рушиоцима 3.1.2.; 
5.2.3.; 7.2.2.; 14.1.1. 

рушилачки, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

рушноц не него рушнлац (В.) 

рушиочев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
5.2.3.; 14.3. 

рушнти (се), -им (се), прил. сад. рушећи (се) 

3.2.3.; 14.5.1.1.(4). 
Рушчук, -а м 1.2.1.1.ћ.; 3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.1.1. 
рушчучкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.1.; 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
РХ-фiiктор = резус-фiiктор (В.) 

ршум, -а м, ген. мн. ршума 14.1.1. 



с-двадесет и прво слово азбуке; означава 

безвучни, зубни, струјни сугласник (спирант), 

осим у речима где му је по етимологији место, 

изговара се и пише где је настао једначењем по 

звучности од звучног парњака з: књиiовезац 

- књиiовезца > књиiовесца, женомрзац - же
номрзца> женомрсца, низак - низка > ниска, 
разйоловиши > расйоловиши, разхоg > расхов 
(В. Преглед првила т. 8.1.2.1.); У процесу једначе
ња сугласника по месту творбе мења се испред 

палатала у себи сродан палатални сугласник 

ш: лисће > лишће, где је ћ претходно настало 
јотовањем: лисш + је> лисће, затим йас - йас

че > йашче, носиши - носња > ношња, йов
носиши - йовносљив > йоgношљив, расчисши
ши > рашчисшиши, с претходним једначењем 
по звучности: разчисшиши > расчисшиши (т. 
8.1.2.1. и 8.2.2.1.). 

с, скр. за средњи род, ознака граматичког 

рода у речницима 13.1.1.Ь. 

с(а), предл. 6.2.7.1.; 12.3.1. 
с Обзiipом на (нешто), (не обзiipом на (не-

што» 6.2.7.1. 
с поштоваљем (не с' поштовањем) 

с раскида = сраскида 6.2.7.1.; 12.1. 
С, скр. за скакiч (у шаху) и за часопис Сло-

во 13.1.2.Ь. 

с., скр. за страна и страница 13.1.1.а. 

с, скр. за срёдњй род 13.1.1.Ь. 

с. р., скр. за својом руком 13.1.1.а. 

сх., скр. за српскохРватскй 13.2.1.а. 

сабеседник ек. уп. ијек. сабесједник 

сабеседница ек. уп. ијек. сабесједница 

с 

сабесједник ијек. (ек. сабеседник), -а м, ВОК. 

-нйче (не -ки), ми. -нйци, -нйка, -ницима 2.1.2.; 
2.2.2.; l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сабесједннца ијек. (ек. сабеседница), -ё ж, 

ВОК. -е, геи. ми. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
сабах, -а м, ми. сабаси, сабiixа, сабасима и са

бах, -аха м, ми. сабаси, сабаха, сабасима, (тур., 

зора; муслиманска јутарња молитва) 4.3.1.; 
14.1.1.с. 

сабијати (се), сабйјам (се), 3. л. ми. сабијају 
(се), прил. сад. сабијајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3) 

сабilјач, -ача м, ВОК. сабијачу, иистр. сабија

чем (не -ом), ми. сабијачи, сабијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

сабilјеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сабнрак, -йрка м, сабйрци, сабирiiка, сабйр

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сабирати (се), сабйрам (се), 3. л. ми. саби

рају (се), прил. сад. сабирајући (се) 14.5.1.1.(3) и 
сабиратн (се), сабирём (се), прил. сад. сабирући 

(се) 14.5.1.1.(1). 
сабilрiч, -ача м, вок. сабирачу, иистр. саби

рачем (не -ом), ми. сабирачи, сабирача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сабilрача, -ё ж, геи. ми. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сабнрачица, -ё ж, иок. -е, геи. ми. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

сабilрiЧКЙ, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
сабити (се), сабијём (се) 14.5.1.1.(2). 
сiбйтост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саблажњавати (се), саблажњавам (се), 3. 

л. ми. саблажњавају (се), прил. сад. саблажња-
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саблажњив 

вајући (се) 14.5.1.1.(3) = саблажњивати (се), 

сабшiжњујём (се), прип. сад. сабшiжњујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
саблажњив, -а, -о, одр. сабшiжњивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
саблажњивати (се) = саблажњавати (се) 

(В.) 

саблажњиво = с8блазно, прип. 14.6. 
саблажњивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саблазан, -зни ж, инстр. саблазни и саблiжњу 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саблазнити (се), саблазнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
с8блазно = саблажњиво (В.) 
сабласаи не него сiiбластан (В.) 

сiiбласно, прип. 14.6. 
с8бласнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сiiбласт, -и ж, инстр. -асти и -ашћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сiiбластан (не сiiбласан), -сна, -сно, одр. 

сабласнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а; 10.2.; 
14.3. 

сiiбља, -ё ж, ген. мн. сабiiља и сабљй 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

сiiбљар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ем и -ом, мн. 

сабљари, сабљара 14.1.1.а. 

с8бљарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сабљаш, -аша м, ВОК. сабљашу, инстр. сабља

шем (не -ом), мн. сабљаши, сабљаша 14.1.1.а. 

сiiбљичаст, -а, -о, одр. сабљичастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сiiбљичица, -ё ж, ген. мн. -йца, (дем. од са

бља) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сабљокљунка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сабор, -а м, инстр. -ом, мн. сабори, сабора 

14.1.1.Ь. 

Сабор трубача у Гучи 1.2.1.1.р. 

сiiборац, -орца м, ВОК. -орче, инстр. саборцем 

(не -ом), мн. саборци, сабораца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 
14.1.1.а. 

саборнiiк, -а м, ВОК. -нйче, мн. саборнйци, 

саборнйка, саборнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 
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савезиiiчкii 

саботер, -ера м, ВОК. саботёру, инстр. -ером, 

мн. саботери, саботера 14.1.1.а. 

саботерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
саботирати, саб6тйрам, 3. n. мн. саботира ју, 

прип. сад. саботирајући 14.5.1.1.(3) 
сiiбранiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сабрат, -а м, ВОК. -е, зб. сабраћа, сабраћё 

3.2.2.а.; 14.1.1.а. 

сабрати (се), саберём (се) и саберём (се) 

14.5.1.1.(1) 
сабратство,-ас,мн.сабратства,сабратста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Сабри, -иј а м, инстр. -ијем, ар. 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

сав, сва, свё (не сво), ген. мн. свих, (заст., сви

ју и свију), (Клајн 2009: "свију (ген. мн. од сав) 
данас углавном застарело или покрајински, по

ред обичнијег свих") 6.2.4.; 14.2. 
Сава, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Сава, -ё м = Саво, -ё м, дат. Сави, ак. Саву, вок. 

Саво, инстр. Савом и Саво, -а м, дат. Саву, ак. Са

ва, вок. Саво, инстр. Савом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
"Сава" центар боље Центар "Сава" (В.) 
Саваот, -а м, вок. -е 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
Савез синдиката Србије 1.2.1.1.п. 

Савез Совјетскйх СоцијаЛИСТИЧКiiХ Ре

публика 1.2.1.2.2.а. 

Савет за језик Вукове задужбине 

1.2.1.2.5. 
Савет Републике 1.2.1.2.3. 
савезати, савёжём 14.5.1.1.(2). 
савезивати, савезујём, прип. сад. савезу ју

ћи 14.5.1.1.(2). 
Савезна Република Југославија, Савезнё 

Републике Југославијё ж, Савезној Републици 

Југославији 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
савезнiiк, -а м, ВОК. -нйче, мн. савезнйци, 

савезнйка, савезнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

савезница, -ё ж, вок -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.a.b. 
савезничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
савезнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 



савезнйштво 

савезнiiштво, -а с, ми. савезништва, саве-

зништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 

ца 

савесно ек. уп. ијек. савјесно 

савесност ек. уп. ијек. савјесност 

савест ек. уп. ијек. савјест 

савестан ек. уп. ијек. савјестан 

савет ек. уп. ијек. савјет 

caBeTHiiK ек. уп. ијек. caвjeTHiiK 
саветниковица ек. уп. ијек. савјетникови-

саветникови чин ек. уп. ијек. савјетнико-

вичин 

саветиица ек. уп. ијек. савјетница 

саветиичин ек. уп. ијек. савјетиичин 

саветнiiчкii ек. уп. ијек. савјетничкii 

саветнiiштво ек. уп. ијек. савјетиiiштво 

саветовалйште ек. уп. ијек. савјетовалii-

ште 

саветовйње ек. уп. ијек. савјетовйње 

саветовати (се) ек. уп. ијек. савјетовати 

(се) 

сiветодйван и саветодјван ек. уп. ијек. са-

вјетодаван и савјетодаван 

саветодавац ек. уп. ијек. савјетодавац 

савеТОдјвка ек. уп. ијек. савјетодавка 

саветодавчев ек. уп. ијек. савјетодавчев 

савијати (се), савијам (се), 3. П. ми. савијају 
(се), прип. сад. савијајући (се) 14.5.1.1.(3) 

савијiч, -ача м, ИОК. савијачу, ИИСТр. савија

чем (не -ом), МН. савијачи, савијача 3.1.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

савијачица, -е ж, ИОК. -е, геи. ми. -и ца 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

савијеност, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
савијутак, -тка м, ми. савиј уци, савйјута

ка, савијуцима 5.1.5.; 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

Сави н кук, Савиног(а) кука м 1.2.1.1.h.; 
14.1.1. 

Сави н, -а, -о, геи. ми. -их, (према Сава) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Савин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Сава, -е и 

Саво, -е)I.2.2.1.; 4.2.а. 

савитак, -тка м, мн. савици, савйтака, сави

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
савити (се), савијем (се) 14.5.1.1.(2). 

савјетодавац 

савИтљивац, -ивца м, ИОК. -йвче, иисТр. 

-ивцем, ми. савИтљйвци, савИтљивiiца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

савитљивост, -ости ж инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
савјесно ијек. (ек. савесно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
савјесност ијек. (ек. савесност), -ости ж, ии

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

савјест ијек. (ек. савест), -ести ж, инсТр. -ести 

и -ешћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
савјестан ијек. (ек. савестан), -сиа, -сио, одр. 

савU)еснй, -а, -о, геи. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

савјет ијек. (ек. савет), -а м, мн. савU)ети, 

савШета 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
CaBjeTHiiK ијек. (ек. caвeTHiiK), -а м, ИОК. 

-нйче, ми. -ници, -нйка, -нйцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

савјетниковица ијек. (ек. саветниковица),-е 

ж, ИОК. -е, геи. МН. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
савјетннковичин ијек. (ек. саветнико

внчнн), -а, -о, геи. ми. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

савјетница ијек. (ек. саветница), -е ж, ИОК. -е, 

ген. ми. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
савјетничин ијек. (ек. саветничин), -а, -о, 

ген. ми. -iix 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
савјетнiiчкii ијек. (ек. саветнiiчкii), -а, -о, 

ген. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
савјетнiiштво ијек. (ек. саветиiiштво), -а 

с, МН. -иштва, -иштава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

савјеТОВВЈ1йште ијек. (ек. савеТОВВЈ1йште), 

-а с, ген. мн. -йшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
савјетовйње ијек. (ек. саветовйње), -а с, ген. 

МН. -ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
савјетовати (се), -ту ј ем (се), прип. сад. савШе

тујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
ciвjeToдaBaH и савјетодаван ијек. (ек. ciвe

тодјван и саветодјван), -виа, -вно, одр. caBU)e
тодавни и савU)етодавни, -а, -о, ген. ми. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
савјетодавац ијек. (ек. саветодавац), -вца м, 

ИОК. савU)етодавче, инсТр. савU)етодавцем (ие 
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савјетодввка 

-ом), мн. савU)етодавци, савШетодiiваца 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; lI.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

савјетодавка ијек. (ек. саветодввка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

савјетодавчев ијек. (ек. саветодавчев), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
с8вколик(и), -а, -о, одр. савколикй, -а, -о, 

ген. мн. -йх, (ПМС: "савколuко, в. васколик") 

14.2.8. 
савладавати (се), савл3дiiвiiм (се), 3. n. мн. 

савладава ју (се), прип. сад. савладавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
савладати (се), савлiiдiiм (се), 3. n. мн. савла

дају (се) 14.5.1.1.(3). 
савлl\цив = савлl\цљив, -а, -о, одр. савшiд

(љ)ивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
савлl\цивост = савлI\цЉИВОСТ, -ости ж, ин-

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
савлl\цљив = савлl\цив (в.) 
савлl\цљивост = савл3дивост (в.) 
савлађitвати (се), савлађујём (се), прип. сад. 

савлађујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Саво = Сава (в.) 
Савов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Саво, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
савременйк, -а м, вок. -нйче, мн. савреме

нйци, савременйкii, савременйцима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
савременица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1.а.Ь. 

савременост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саврёти (се) ек. уп. ијек. савријети (се) 

савријети (се) ијек. (ек. саврёти (се», саврём 

се 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1) 
савршеност, -ости ж инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
савршенство, -а с, МН. савршенства, савр

шенстiiвii 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Савскјј бановина, Савскё бановинё ж, Сав

ској бановинй 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Савски венац, Савског(а) венца м, ин

стр. Сiiвским венцем (не -ом), (део Београда) 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.Ь. 

савскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
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саговорница 

савскн мост, савског(а) мОСта м, (сваки мост 

преко Саве) 14.1.1.С. 

савцат и ciвцBT = савцит и ciвцHT, -а, -о, 
ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

сав цит и ciвцHT = савцат и с8вцат (в.) 

cara, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. сага 
11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

сагарати, сагарам, 3. n. МН. сагарају, прип. сад. 

сагарајући = згарати, згiiрiiм, 3. n. МН. згарају, 

прип. сад. згарајући 14.5.1.1.(3). 
сагitбати (се), сагйбiiм (се), 3. n. МН. сагибају 

(се), прип. сад. сагибајући (се) 14.5.1.1.(3) и сагй
бљём (се), прип. сад. сагибљући (се) 14.5.1.1.(2). 

сагибљив, -а, -о, одр. сагибљивй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сагибљивост, -ости ж инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сагињати (се), -њём (се), прип. сад. сагињући 

(се) 14.5.1.1.(1). 
сагласити (се), саглiiсйм (се) 14.5.1.1.(4). 
саглiiсје и сагласје, -а с, ген. мн. саглiiсјii и 

саглiiсјii 14.1.3. 
сагласност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саглашавати (се), саглашiiвiiм (се), 3. n. МН. 

саглашавају (се), прип. сад. саглашавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = саглашitвати (се), саглашујём (се), 

прип. сад. сагшiшујући (се) 14.5.1.1.(2). 
саглашitвати (се) = саглашавати (се) (в.) 
сагледавати, сагледiiвiiм, 3. n. МН. сагле

давају, прип. сад. сагледавајући = сагледати, 

саглёдiiм, 3. n. МН. сагледају, прип. сад. сагледа
јући 14.5.1.1.(3). 

сагледати = сагледавати (в.) 
сагледати, -ёдам 14.5.1.1.(3). 
сагнути (се), сагнём (се) 14.5.1.1.(1). 
сагнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сагњилети ек. уп. ијек. сагњиљети 

сагњиљети ијек. (ек. сагњилети), сагњилйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
сагњити, сагњијём 14.5.1.1.(2). 
саговорннк, -а м, ВОК. -нйче, МН. саговор

нйци, саговорнйкii, саговорнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
саговорница, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йцii 

14.1.2.1.а.Ь. 



сагоревати 

сагоревати ек. уп. ијек. сагоријевати 

сагорети ек. уп. ијек. сагорјети 

сагор(љ)ив, -а, -о, одр. сагор(љ)нви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сагоријевати ијек. (ек. сагоревати), сагорн

јевам (ек. сагорёвам), 3. л. мн. сагорнјевају (ек. 
сагоревају), прил. сад. сагорнјевајућн (ек. саго

ревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
сагорјети ијек. (ек. сагорети), сагорим 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
сагорљив = сагорив (в.) 
сагорљивост, -остн Ж, инсТр. -остн Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сагрЦцити, саградим 14.5.1.1.(4). 
саграђitвати, саграђујём, прил. сад. caгp!lђy

јући 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сагрешење, -а с, ген. мн. -ења, ек. Н ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.3. 
сагрнути, сагрнём = згрнути, згi'ЈНём 

14.5.1.1.(1). 
сагртатн, -ћём, прил. сад. сагрћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
сагулити, сагулим = згулити, згулим 

14.5.1.1.(4). 
ciд = сада, прил. 6.5.1.; 14.6. 
САД Љс-в-де/, САД-а /ёс-в-дёа, скр. за Сједи

њене Америчке Државе 13.5.2.Ь.(I); 13.3.2.а. 

сада = ciд (в.) 
садањй = садашњii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
садашњii = садањй (в.) 

садашњост, -остн Ж, инсТр. -остн Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саДl!вати ек. уп. ијек. садијевати 

садејство и садејство, -а с, МН. -ства, -става, 

ек. Н ијек. 2.1.4.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
садејствовати, садејствујём, ПРИЛ. сад. садеј

ствујућн, ек. и ијек. 2.1.4.; 14.5.1.1.(2). 
Садек, -а М, ВОК. Сiiдече, перс. 1.2.I.I.а.; 

14.1.1.а. 

с8де(с)ти ек. уп. ијек. с8дје(с)ти 

с8денути ек. уп. ијек. с8дјенути 

садерати, садерём = здерати, здёрём 

14.5.1.1.(1). 
садијевати ијек. (ек. садевати), садијевам 

(ек. садёвам), 3. Л. МН. саднјевају (ек. садевају), 

сажаљење 

ПРИЛ. сад. саднјевајућн (ек. садевајућн) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

садилац (не садиоц), -ноца М, ВОК. садноче, 

инсТр. садноцем (не -ом), мн. садноцн, саднлiiца, 

садиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
садиоц не него садила Ц (в.) 

садист(а), -ё м, МН. -Н, -иста, -нстнма 

14.1.1.е. 

садистичан, -ч на, -чно, одр. садистнчни, -а, 

-о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = сади

стнчкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
садистичкii = садистнчан (в.) 

садисткиња, -ё ж, ген. МН. -иња 14.1.2.1.Ь. 

с8дјенути ијек. (ек. саденути), -нём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

садје(с)ти ијек. (ек. саде(с)ти), c!lдjeдёM, са

цјенём и садијём (ек. садедём н садеднём) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

садно, предл. с ген. 

сЦцња, -ё ж, ген. мн. -њи 14.1.2.1.Ь. 

садржаватн, садржавам, 3. Л. МН. садржава-
ју, ПРИЛ. сад. садржавајућн 14.5.1.1.(3). 

сiдржај, -а м, инсТр. -ем, МН. сiiдржајн, ciiдp

жаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
садржајност, -остн ж, инсТр. -остн Н -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
садржати, садржим 14.5.1.1.(4). 
садРЖилац (не садржиоц), -ноца М, инсТр. 

-ноцем (не -ом), МН. садржноцн, садржнлаца, 

садРжиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
садржина и сiдржнна, -ё ж, ген. МН. садр-

жина и сiiдржина 14.1.2.1.Ь. 

сiдржинскii н садржiiнскii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
садјЈжиоц не него садјЈжилац (в.) 

сЈЩруг, -а м, ВОК. сiiдруже, мн. сiiдрузн, ciiдpy-

га, сiiдрузнма 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
с8ljёње, -а с, ген. МН. -ёња 14.1.3. 
сажалевати не него сажаљевати (в.) 

сажалење не него сажаљење (в.) 

сажалити, -лим 14.5.1.1.(4). 
сажаљевати (не сажалевати), сажаљё

вам, 3. Л. МН. сажаљевају, ПРИЛ. сад. сажаљева
јућн 14.5.1.1.(3). 

сажаљење (не сажалење), -а с, ген. МН. -ења 

14.1.3. 
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сажаљив 

сажаљив, -а, -о, одр. сажаљивй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сажаљиво, прил. 14.6. 
сажаљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сажвакати, сажвачём ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2) 

и сажваћём = сажватати, сажвiiћём 3.2.2.а.; 
14.5.1.1.(2). 

сажватати = сажвакати (в.) 
сажrати, -ам 14.5.1.1.(3). 
саждити = сажеliи и сажеliи (в.) 

сажетак, -тка М, мн. сажеци, с8жётiiка, саже

цима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сажёти, сажмём и сажети, сажњём и сажа

њём 14.5.1.1.(1). 
сажётост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сажеliи и сажеliи, сажежём 14.5.1.1.(1) = са

ждити, -дим 14.5.1.1.(4). 
саживети (се) ек. уп. ијек. саживјети (се) 

саживјети (се) ијек. (ек. са живети (се», са

живим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
саживљавати (се), саживљiiвам (се), 3. л. мн. 

саживљавају (се), прил. сад. саживљавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = саживљивати (се), саживљујём 

(се), прил. сад. саживљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
саживљивати (се) = саживљавати (се) (в.) 
сажизати, -жём, прил. сад. сажижући 

14.5.1.1.(2). 
сажимати, с8жимам, 3. л. мн. сажимају, прил. 

сад. сажимајући 14.5.1.1.(3) и сажимљём, прил. 
сад. сажимљући 14.5.1.1.(2). 

сазвати, сазовём 14.5.1.1.(1). 
сазвёжђе и сазвежђе ек. уп. ијек. сазвије

жђе 

сазвијежђе = сазвјежђе ијек. (ек. сазвёжђе и 

сазвежђе), -а с, ген. МН. -жђii 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

с8звјежђе = с8звијежђе (в.) 

сазвук, -а М, мн. сазвуци, сазвука, сазвуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сазвучан, -ч на, -чно, ОДр. сазвучни, -а, -о, ген. 

МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сазвучје, -а с 14.1.3. 
саздавати (се), саздајём (се), ПРИЛ. сад. сазда

јући (се) 14.5.1.1.(2). 
с8здати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
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сакаrија 

сазивати, сазйвам, 3. Л. мн. сазивају, ПРИЛ. 
сад. сазивајући 14.5.1.1.(3) и сазивљём, ПРИЛ. сад. 
сазивљући 14.5.1.1.(2). 

сазиВiч, -ача м, ВОК. сазивачу, инстр. сази

вачем (не -ом), МН. сазивачи, сазивача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сазивачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -и ца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

сазидати, сазидам, 3. Л. МН. сазИдају 

14.5.1.1.(3) и сазиђём 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сазнавати, сазнајём, прил. сад. сазнајући 

14.5.1.1.(2). 
сазнајност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сазнати, сазнiiм 14.5.1.1.(3). 
сазнатљив, -а, -о, одр. сазнатљиви, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
сазревати ек. уп. ијек. сазријевати 

сазрелост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сазрети, -рём, 3. л. МН. сазру 14.5.1.1.(1) и са

зрим, 3. Л. МН. сазрё 14.5.1.1.(4). 
сазријевати ијек. (ек. сазревати), сазрије

вам, 3. Л. МН. сазријевају (ек. сазрева ју), прил. 
сад. сазријевајући (ек. сазревајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

сазувати, сазувам, 3. Л. мн. сазувају, ПРИЛ. 
сад. сазувајући 14.5.1.1.(3). 

сазути, сазујём 14.5.1.1.(2). 
саиrрiч, -ача м, ВОК. саигрiiчу, инстр. саи

грачем (не -ом), МН. саиграчи, саиграча 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

саиграчица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ицii 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

сајединити (се), саједйнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
сiјла и сliјла, -ё ж, ген. МН. сајла и сајлй 

14.1.2.1.Ь. 

Сајрус (енгл. Cyrus), ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

сајџија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -иј а 3.4.3.; 14.1.2.1.а. 
сајџйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сва, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. сака 

1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
сакаrија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, МН. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 



сакатост 

сакатост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сiкаџија, -ё М, дат. -иј и, иистр. -иј ом, МИ. -иј е, 

-йја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
саке, -еа М, МИ. сакеи, сакеа, сакеима, сакее 

5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.с. 
сако, -оа М, иистр. сакОом, МИ. сакои, сакба 

5.2.2.; 14.1.1.с. 
саковати, сакујём = сковати, скујём 

14.5.1.1.(2). 
сакра.лност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сакрамен(а)т, -нта М, МИ. сакраменти, сакра

мената 6.3.; 14.1.1.с. 
сакрiiријум, -а М, иистр. сакраријумом, МИ. 

сакраријуми, сакраријума (и сакрйрйј, -иј а 

М, иистр. сакраријем, МИ. сакрарији, сакрарй

ја) 14.1.1. 
сакривати (се), сакрйвам (се), 3. л. МИ. сакри

вају (се), прил. сад. сакривајући (се) 14.5.1.1.(3). 
сакривац, -йвца М, МИ. сакрйвци, сакриваца 

6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
сакрilвiiч = скрilвiiч, -ача М, вок. сакривачу 

и скривачу, иистр. -ачем (не -ом), МИ. -ачи, -ача 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
саКРilвеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сакривити, сакрйвйм = скривити, скри

вйм 14.5.1.1.(4). 
сакрilлёгйјум, -а М, иистр. сакрилёгйјумом, 

МИ. сакрилёгйјуми, сакрилёгйјума (и сакрilлё

гйј, -иј а М, иистр. сакрилёгијем, МИ. сакрилёгији, 

сакрилёгйја), (лат. светогрђе) 14.1.1. 
сакрилити, сакрйлйм 14.5.1.1.(4). 
саКРilСТВН, -ана М, ВОК. сакристане, МИ. са

кристани, сакристана 14.1.1.а. 

сакрilстија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сакрити (се), сакријём (се) 14.5.1.1.(2). 
сакројити, сакројйм 14.5.1.1.(4). 
сiксафон не него сiксофон и саксОфон 

(В.) 

Саксонац, -нца М, иистр. -нцем (не -ом), МИ. 

Саксбнци, Саксонаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а. 

Саксонија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

салаwiiрскй 

Саксонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
саксонскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сiксофон (не сiксафон), -а М, МИ. саксофони, 

саксофона и саксОфон, -6на М, МИ. саксоф6ни, 

саксофбна 14.1.1.с. 

саксофонист(а), -ё М, МИ. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

сакупити (се), -пйм (се) 14.5.1.1.(4). 
сакупљати (се), сакупљам (се), 3. л. МИ. 

сакупља ј у (се), прил. сад. сакупљајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
сакупљiiч, -ача М, вок. сакупљачу, иистр. 

-ачем (не -ом), МИ. сакупљачи, сакупљача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сакупљачица, -ё ж, вок. -е, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сакупљiiчкй, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сакућити (се) = скуliити (се), -ћйм (се) 
14.5.1.1.(4). 

салетети (се) ек. уп. ијек. салетјети (се) 

салетјети (се) ијек. (ек. салетети (се» сале

тйм (се) 2.1.2.; 2.1.4.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Салајка, -ё ж, дат. -ци (не -ки) 1.2.l.l.Ь.; 

11.2.1.(2); 14.1.2.1. 
саламандар, -дра М, МИ. саламандри, сала

мандара, саламандрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. = са

ламандер, -а М, саламандери, саламандёра 

14.1.1.Ь. 

саламандер = саламандар (В.) 
Салам8нка (шп. Salamanca), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци) 1.2.1.1.Ь.; 11.3.2.е.; 14.1.2.1.Ь. 

Саламина и Саламина, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
саламонскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
саланџiiк, -ака М, МИ. саланџаци, саланџака, 

саланџацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
салiiw, -а М, иистр. -ем (не -ом), лок. сала

шу, МИ. сiiлаши, сiiлiiша и салiiw, -аша М, иистр. 

-ашем (не -ом), МИ. салаши, салаша 14.1.1.Ь. 

салаwiiр, -ара М, вок. сiiлашаре и сiiлашару, 

иистр. -арем и -аром, МИ. салашари, салашара 

14.1.1.а. 

салаwiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
салашiiрскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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салашкй 

салашкй и салашкй, -а, -о, -йх 4.2.а.; 14.3. 
салва, -ё ж, геи. ми. -вй 14.1.2.1.Ь. 

салвет = салвета (в.) 
салвета, -ё ж, геи. ми. -та 14.1.2.1.Ь. = салвет, 

-ета м, ми. салвети, салвета 14.1.1.с. 

салдирати, салдйрам, 3. л. ми. салдирају, 
прил. сад. салдирајући 14.5.1.1.(3). 

салдо и салдо, -а м, ми. -ди, сiiлда 14.1.1.c. 
салебl,lйница, -ё ж, геи. ми. -йца 3.4.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

салевати (се) = саливати (се) (в.) 

салетавати, салетавам, 3. л. ми. салетавају, 
прил. сад. салетавајући 14.5.1.1.(3). 

салетати ек. уп. ијек. салијетати 

саливати (се) ек. уп. ијек. салијевати (се) 

салијевати (се) ијек. (ек. саливати (се) = са-
левати (се», салијевам (се) (ек. салйвам (се) и 

салёвам (се», 3. Л. ми. салијевају (се) (ек. сали
вају (се) и салевају (се», прил. сад. салијевајући 

(се) (ек. саливајући (се) и салевајући (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

салијетати ијек. (ек. салетати), салијећём 

(ек. салёћём), ПРИЛ. сад. салијећући (ек. салећу

ћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
са ломити (се), саломйм (се) 14.5.1.1.(4). 
салонац, -нца м, вок. салонче, иистр. сал6н

цем (не -ом), ми. сал6нци, салонаца, сал6нцима 

6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
салонка, -ё ж, дат. -ци, геи. ми. -кй, (ципела) 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Салтиков-Шчедрин, Салтиков-Шчёдри

на м, вок. Салтиков-Шчёдрине 1.2.1.1.а.; 12.2.2.; 
14.1.1.а. 

салто, -а м, геи. ми. сiiлта 14.1.1.С. 

салтомортiле, -а м, ми. салтомортiiли, сал

томортiiла 14.1.1.С. 

салутирати, салутйрам, 3. л. ми. салутирају, 
прил. сад. салутирајући 14.5.1.1.(3). 

салфалЦда не него сафал8да (в.) 

Салцбург (ием. Sa1zburg), -а м 1.2.l.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Сам, -а м, лок. Саму = Самос, -а м 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
сам, сама, само, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самар, -ара м, иистр. -ом И -ем, ми. самари, 

самара 14.1.1.Ь. 
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самац 

Самарија, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь 
самаријев = самаријумов, -а, -о, геи. ми. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
самаријум, -а, иистр. самаријумом (и сама

рйј, -иј а м, иистр. самарйјем) 14.1.1. 
Самаританац, -нца м, иистр. -нцем (не -ом), 

ми. Самаританци, Самаританаца, (становник 

Самарије) 1.2.l.l.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. = Сама

риliанин, -а м, ми. Самарићани, Самарићана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
самаританац, -нца м, вок. самаританче, ии

стр. -нцем (не -ом), ми. самаританци, самари

танаца, (милосрдан човек) 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а. = самариliанин, -а м, вок. -е, ми. сама

рићани, самарићана 14.1.1.а. 

CaMapitтaHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

ми. -кй = Самариliанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

геи. ми. -кй, (становница Самарије) 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

caMapitтaHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй = самариliiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. 

ми. -кй, (милосрдна жена) 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
самарitтанскй = самариliiнскй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самаританство = самариliанство, -а с, ми. 

-ства, -става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Самариliанин = Самаританац (в.) 
самариliанин = самаританац (в.) 
Самариliiнка = Самаританка (в.) 

самариliiнка = самаританка (в.) 
самариliанскй = самарitтанскй (в.) 

самариliански, прил. 14.6. 
самариliiнство = самаританство (в.) 
самарчиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. са-

марчићи, самарчйћii, (дем. од самар) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

самаРl,lија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-ијом, ми. -ије, -йја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
самаРl,lйјскй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
самаРl,Iйница, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

самац, -мца м, вок. сiiмче, иистр. самцем 

(не -ом), ми. самци, самаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.а. 



самачкй 

самачкii, -3, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

самаштво, -а с, мн. самаштва, самаштзвз 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
самилити се, -лйм се 14.5.1.1.(4). 
самилосийк, -а м, вок. -нйче, мн. самило

снйци, самилоснйка, самилоснйцима 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

самилосио, прип. 14.6. 
самилосиост, -ости Ж, ИНСТР. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самилост и сiмилост, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самилостан и сiмилостан, -сна, -сно, одр. 

самилосни и самилосни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

самишљенйк, -а м, вок. -нйче, мн. сами

шљенйци, самишљенйка, самишљеницима 

l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
самлети ек. уп. ијек. самљети 

самљети ијек. (ек. самлети), самељём, 

ПРИД. Рад. самлио, самљела, самљело (ек. са

млео, самлела, самлело) 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
14.5.1.1.(2). 

CiмHOM не него са мном 6.2.7.1. 
ciмo, рЧЦ., прип. и вези. 

самобитан, -тна, -тно, ОДр. самобитнй, -а, 

-о, геи. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самобитност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Самоб6рац, -рца м, инстр. -рцем (не -ом), МН. 

Самоббрци, СамОбораца, (становник Самобо

ра) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
самоб6рац, -рца м, инстр. -рцем (не -ом), ми. 

самоб6рци, самОборiiцii, (назив за воз) 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

СамМорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сiмоборскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Сiмоборско гбрје, Самоборског горја с 

1.2.2.1.; 14.1.3. 
CiмOBBp, -а м, инстр. -ом И -ем, МН. самовз

ри, самовара и самоввр, -ара м, инстр. -аром и 

-арем, МН. самовари, самовара 14.1.1.Ь. 

самоваспитање, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 

самодопВдљивост 

самовати, самујём, прип. сад. самујући = 

самотовати, самОтујём, прип. сад. самотујући 

14.5.1.1.(2). 
самовезачица, -ё ж, ген. МН. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

самовлада, -ё ж, ген. МН. -да 14.1.2.1.Ь. 

самовлВдiр, -ара м, ВОК. самовладару и само

владаре, инстр. -аром и -арем, мн. самовладари, 

самовладара 14.1.1.а. 

самовласнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

самовоља, -ё ж, ген. МН. -оља 14.1.2.1.Ь. 

ciмoBOљaH и самовОљан, -љна, -љно, ОДр. 

самовољни и самовољнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самовољник, -а м, ВОК. -ниче, МН. самовољни

ци, самовољника, самовољницима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

CiмOBOЉHO и самовољно, прип. 14.6. 
самов6љност и самовољност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самов6љство, -а с, мн. самовољства, само

в6љстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
самогласнйк, -йка м, мн. самогласнй

ци, самогласника, самогласнйцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

самогласнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

самодисциплина, -ё ж, ген. мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

самодисциплинован, -а, -о, одр. самодисци

плиновани, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
самодисциплиновiно, прип. 14.6. 
самодitсциплиновати се, самодисципли

нујём се, прип. сад. самодисциплинујући се 

14.5.1.1.(2) (и самодисциплинирати се, са
модисциплинйрзм се, 3. n. ми. самодисципли

нирају се, прип. сад. самодисциплинирајући се 

14.5.1.1.(3». 
самодовОљан, -љна, -љно, одр. самодовољ

нй, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а; 14.3. 
самоДопВдљив, -а, -о, ОДр. самоДошlдљивй, 

-3, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самодопВдљиво, прип. 14.6. 
самодопВдљивост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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самодопаднбст 

самодопадност, -ости, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самодопринос, -а м, мн. самодоприноси, са

модопринбса и самодопринос, -а м, мн. само

доприноси, самодопринбса 14.l.l.C. 
Самодрежа, -е ж 1.2.1.1.i.; 14.1.2.1. 
саМОдl1жац, -шца м, вок. самодршче, инстр. 

-шцем (не -ом), мн. саМОЩЈШЦИ, самодржаца, са

МОЩЈшцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а. 
саможив, -а, -о, одр. саможиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
саможивац, -ивца м, вок. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), мн. саможивци, саможивiiца 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(l); 14.1.1.а. 

саможиво, прип. 14.6. 
саможивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самозаваравiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самозванац, -нца м, вок. самозванче, инстр. 

-ем (не -ом), мн. самозванци, самозвiiнаца 6.2.1.; 
ll.l.l.a.(I); 14.1.1.а. 

самозвiии, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
самозвiно, прип. 14.6. 
самозванство, -а с, ген. мн. -ства 14.1.3. 
самонзбор, -а м, инстр. -ом (не -ем), мн. са-

моизбори, самоизбора 14.1.1.Ь. 

самонннцнјатива, -е ж, ген. мн. -ва 

14.1.2.1.Ь. 

самонницијативан, -вна, -вно, одр. само

иницијативни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

самоиницијативно, прип. 14.6. 
самойсповест ек. уп. ијек. самойсповијест 

самойсповијест ијек. (ек. самойсповест), 

-ести ж, инстр. -ести и -ешћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

самокажњавање, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
самоконтр6ла, -ё ж, ген. МН. -ла 14.l.2.1.Ь. 

самокрilтика, -ё ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. 

-ика 1l.2.1.(l); 14.1.2.l.b. 
самокрilтичан, -ч на, -чно, одр. самокрйтич

ни, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самокрнтички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
самокрilтичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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самоочување 

самољубив, -а, -о, одр. самољубиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
самољубивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самоникао, -кла, -кло, одр. самоникли, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
самониклица, -ё ж, мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

самоникло, прип. 14.6. 
само06мана, -е ж, ген. мн. -ана 14.1.2.1.Ь. 

самообмањивiње, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
самообмањивати се, самообмањујем се, 

прип. сад. самообмањујући (се) 14.5.1.1.(2). 
самоОбразовiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоограничавiње, -а с, ген. МН. -ања 

14.1.3. 
самоограничење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
самоодбрана, -е ж, ген. МН. -ана 14.1.2.1.Ь. 

самоодређење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
самоодређивiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоодржање, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоодрицiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоозледа ек. уп. ијек. самоозљеда 

самоозљеда ијек. (ек. самоозледа), -е ж, ген. 

МН. -еда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
самооплодни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
самоопл6дња и самооплодња, -ё ж, ген. мн. 

-дњи 14.1.2.1.Ь. 

самооплођење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
самооплођивiiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоопрашивiње, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самоопределење на него самоопредеље-

ње (в.) 

самоопредељење ек. уп. ијек. самоопредје

љење 

самоопредељивiње ек. уп. ијек. самоопре

дјељивiње 

самоопредјеЛl!ње не него самоопредјеље

ње (в.) 

самоопредјељење (не самоопредјелење) 

ијек. (ек. самоопредељење, не самоопределе

ње), -а с, ген. мн. -ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
самоопредјељивiње ијек. (ек. самоопреде

љивiње), -а с, ген. мн. -ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
самоотуђење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
самоочување, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 



самопожртвован 

самопожртвован и самопожртвован, -а, 

-о, одр. самопожртвовани и самопожртвовани, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
самопожртвовано, прил. 14.6. 
самопожртвованост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самопожртвоваље, -а с, ген. мн. -ања 

14.1.3. 
самопожртв6вност, -ости ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самопомоћ, -оћи ж, инстр. -оћу и -оћи, ген. 

мн. -оћи 14.1.2.2. 
самопОслуга = самоуслуга, -е ж, дат. -зи, 

ген. мн. -уга 11.2.1.(1); 14.1.2.2. 
самопослуживање = самоуслуживање, -а 

с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самопосматрање, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самопотврђивање, -а С, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самопоуздан, -а, -о, одр. самопоуздани, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
самопоуздано, прил. 14.6. 
самопоузданост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самопоуздаље, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самопоштовање, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
самопрегор ек. уп. ијек. самопријегор 

самопрегоран ек. уп. ијек. самопријегоран 

самопрегорно ек. уп. ијек. самопријегорно 

самопријегор ијек. (ек. самопрегор), -а м, 

инстр. -ом, МН. самопријегори, самопријего

ра (ек. самопрегор, самопрегора) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

самопријегоран ијек. (ек. самопрегоран), 

-рна, -рно, ОДр. самопријегорни (ек. самопрегор

ни), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

самопријегорно ијек. (ек. самопрегорно), 

ПРНЛ. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
самопроверавање ек. уп. нјек. самопровје

равање 

самопровјеравање ијек. (ек. самопровера

вйње), -а с, ген. мн. -ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
самореклама, -ё ж, ген. МН. -ама 14.1.2.1.Ь. 

самородан, -дна, -дно, одр. самородни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самородно, ПРИЛ. 14.6. 
Самос = Сам (в.) 

самостално 

самосавладавање = самосавлађивање, -а 

с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
самосавлађивање = самосавладавање (в.) 

самосажалење не него самосажаљење (в.) 

самосажаљење (не самосажалење), -а с, 

ген. МН. -ења 14.1.3. 
самосажаљив, -а, -о, одр. самосаж8љиви, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
самосазнање, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
самосам, -сама, само, ген. МН. -их, (сасвим 

сам) 4.2.а.; 14.3. 
самОсвесно и самосвесно ек. уп. ијек. само

свјесно и самосвјесно 

самОсвесност и самосвесност ек. уп. ијек. са

мОсвјесност и самосвјесност 

самосвест ек. уп. ијек. самосвијест 

самОсвестан и самосвестан ек. уп. ијек. са

мОсвјестан и самосвјестан 

самОсвјесно и самосвјесно ијек. (ек. само

свесно и самосвесно), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
самОсвјесност и самосвјесност ијек. (ек. 

самОсвесност и самосвесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

самосвијест ијек. (ек. самосвест), -и ж, инстр. 

-ести и -ешћу (ек. -ести и -ешћу) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

самОсвјестан и самосвјестан ијек. (ек. са

мОсвестан и самосвестан), -сна, -ено, одр. са

мосвU)есни и самосвU)есни, -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
самОсвој, -своја, -своје, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. = самосвојан, -јна, -јно, одр. самосвојни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самосвојан = самОсвој (в.) 

самосвојно, ПРИЛ. 14.6. 
самосв6јност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самосвојственост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самоски, -а, -о, ген. МН. -их, (према Самос) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
самоспознаја, -е ж, ген. МН. -аја 14.1.2.1.Ь. 

самосталан, -лна, -л но, одр. самостални, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самостАлно, ПРИЛ. 14.6. 

999 



самосталност 

самосталност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самотан и самотан, -тна, -тно, одр. самотнй 

и самотнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самотйњскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самотнйк, -йка М, вок. -нйче, мн. самотнйци, 

самотнйка, самотнйцима и самотнйк, -нка м, 

вок. самотнйче, мн. самотннци, самотннка, са

мотннцима ll.l.l.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
самотни ца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

самотнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

самотнйштво, -а с, мн. самотнйштва, самот

нйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
самотно, прил. 14.6. 
самотност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самотњак, -ака М, вок. -њаче, мн. самотњаци, 

самотњака, самотњацима и самотњак, -ака М, 

вок. самотњаче, мн. самотњаци, самотњака, са

мотњацима ll.1.1.а.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
самотовати = самовати (в.) 

с8моток, -а м, мн. самотоци, самотока, само

тоцима и самоток, -а М, мн. самотоци, самОто

ка, самотоцима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
самоliа, -ё ж, ген. мн. -6М 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
самоубёђен ек. уп. ијек. самоубијеђен 

самоубёђеност ек. уп. ијек. самоубијеђе-

ност 

самоубеђење ек. уп. ијек. самоубјеђење 

самоубијати се, самоубйјам се, 3. л. МН. 

самоубнјају (се), ПРИЛ. сад. самоубнјајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
самоубнјеђен ијек. (ек. самоубеђен), -а, -о, 

ОДр. самоубијеђенй (ек. самоубёђенй), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
самоубијеђеност ијек. (ек. самоубёђеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

самоубилачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

самоубиствен, -а, -о, одр. самоубиственй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самоубиствено, ПРИЛ. 14.6. 
самоубиство, -а с, МН. самоубиство, самоу

бйстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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самофинансирајуliй 

самоубица и самоубица, -ё м, ген. МН. само

убица и самоубйца 14.1.2.1.Ь. 

самоубјеђење ијек. (ек. самоубеђење), -а с, 

ген. МН. -ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
самоуважење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
самоуверен ек. уп. ијек. самоувјерен 

самоуверено ек. уп. ијек. самоувјерено 

самоувереност ек. уп. ијек. самоувјереност 

самоуверење ек. уп. ијек. самоувјерење 

самоуверљнв ек. уп. ијек. самоувјерљив 

самоувјерен ијек. (ек. самоуверен), -а, -о, ОДр. 

самоувU)еренй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

самоувјерено ијек. (ек. самоуверено), ПрИЛ. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
самоувјереност ијек. (ек. самоувереност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

самоувјерење ијек. (ек. самоуверење), -а с, 

ген. МН. -ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
самоувјерљив ијек. (ек. самоуверљив), -а, 

-о, ОДр. самоувU)ерљивй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

самоук, -а М, ВОК. -уче, МН. самоуци, самоука, 

самоуцима ll.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
самоук, -а, -о, одр. самоукй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
самоуко, ПрИЛ. 14.6. 
самоуништење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
самоуправа и самоуправа, -ё ж, ген. МН. -ава 

14.1.2.1.Ь. 

самоуправљање, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
самоуправљач, -ача м, ВОК. самоуправљачу, 

инстр. -ачем (не -ом), МН. самоуправљачи, само

управљача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
самоуправљачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
самоуправнй и самоуправнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
самоуслуга = самопОслуга (в.) 

самоуслужан, -а, -о, ОДр. самоуслужнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самоуслуживање = самопослуживање (в.) 
самофннансирајуliй, -а, -е, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 



самохвалисав 

самохвалисав и самохвалисав, -а, -о, одр. 

самохвалисавй и самохвалисавй, -а, -о, -йх 

4.2.а.; 14.3. 
самохвалисавац, -авца м, вок. -авче, иистр. 

-авцем (не -ом), ми. самохвалисавци, самохва

лисавiiца 6.2.1.; ll.l.l.а.(I); 14.1.1.а. 
самохвалисаво и самохвалисаво, прил. 

14.6. 
самохвалисавост, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самохвалисање, -а с, геи. ми. -ања 14.1.3. 
самохвалисати се и самохвалисати се, са

мохвалишём се, прил. сад. самохвалишући (се) 

14.5.1.1.(2). 
самоходан и самоходан, -дна, -дно, одр. са

моходнй и самоходнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

самохран, -а, -о, одр. самохранй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
самохрано, прил. 14.6. 
самохраност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
самрт, самрти ж, иистр. самрти и самрћу, геи. 

ми. самртй 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
самртан, -тна, -тно, одр. самртнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
самртнйк, -йка м, вок. -нйче, ми. самртнйци, 

самртнйка, самртнйцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

самртница, -ё ж, вок. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

самртничкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

самртно, прил. 14.6. 
самсар, -ара м, вок. самсаре и самсару, иистр. 

-аром и -арем, ми. самсари, самсара 14.1.1.а. 

самскй, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Сам) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
самур, -а м, иистр. -ом, ми. самури, сам ура, 

зоол. 14.1.1.Ь. 

самурвј, -аја м, вок. самурају, иистр. -ајем (не 

-ом), ми. самураји, самураја 14.1.1.а. 

самурли, прид. иидкл. 

самурлија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
самуров, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 

сандук 

самцат и самцвт = сам цит и самцйт, -а, -о, 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

сам цит и самцйт = самцат и самцвт (В.) 
Ciiн Антонио, Сан Антонија м, иистр. Сан 

Антониом 1.2.1.1.Ь.; 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Ciiн Марино, Сан Марина м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Ciiн Фелйче Славо (итал. San Felice Slovo), 

Сан Феличе Слава м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Ciiн Францйско (еигл. San Francisco), Сан 

Франциска м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ciiн, сна м, ми. снови и р. сни, снова 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

ciiнaK, санка м, ми. санци, caHiiкa, сан цима 

6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. = санчиli, -а м, иистр. 
-ем (не -ом), ми. санчићи, санчйћii, (дем. од ciiн) 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
санаследнйк ек. уп. ијек. санасљеднйк 

санасљеднйк ијек. (ек. санаследнйк), -а м, 

вок. -нйче, ми. -нйци, -нйка, -нйцима 2.1.2.; 
2.2.2.; ll.l.lа.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 

санаторйјум и санаторијум, -а м, иистр. -ом, 

ми. -јуми, -јума (и санаторйј, -иј а м, иистр. -ем, 

ми. -ији, -йја) 14.1.1. 
санаторијумскii (и санаторйјскii), -а, -о, 

геи. ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
санација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -иј е, 

-йјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
санацiiјскй = сiiнацнонй (В.) 
сiiнационй = санацйјскй, -а, -о, геи. ми. -йх 

5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Сангвин~ти (итал. Sanguineti), -ија м, иистр. 

-ијем (не -ом) 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сангвиник= сангвиничiр (В.) 

сангвиничан, -чна, -чно, одр. сангвиничнй, 

-а, -о, геи. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сангвиничiр, -ара м, вок. -у И -е, иистр. -ом 

и -ем, ми. сангвиничари, сангвиничара 3.1.3.; 
14.1.1.а. = сангвиник, -а м, вок. -ни че, ми. сан
гвиници, сангвинйкii, сангвиницима 11.1.I.a.(I); 
1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сангвиничкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сангвиничност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сандук, -а м, ми. сандуци, сандука, санду

цима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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сандУ-чак 

сандУ-чак, -чка м, мн. сандучци, сандуча

ка, сандучцима, (хипок. од сандук) 3.1.3.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

сандучара, -е ж, ген. мн. -ара 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

сандучаст, -а, -о, одр. сандучасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сандуче, -ета с, з6. сандучад, сандучади 

14.1.3.С. = сандучнli, -а м, инстр. -ем (не ом), мн. 

сандучићи, сандучићi, (дем. од сандук) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

сандучина, -е ж, ген. мн. -ина, (ауг. од сан

дук) 11.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

сандучиli = сандуче (в.) 
сандхи, -иј а м, ннстр. -иј ем, мн. сандхији, 

сандхија 5.1.5.; 14.1.1.С. 
санирати, санирам, 3. Л. мн. санирају, прил. 

сад. санинрајући 14.5.1.1.(3). 
санитарац, -рца м, вок. сiiнитарче, инстр. 

-рцем (не -ом), мн. санитарци, санитiiрiiцii 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(l); 14.1.1.а. 

санИтiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
санИтет, -ета м, мн. санитети, санитета 

14.1.1.С. 

санитетлија, -е м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
санИтеТСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
санкати (се), -ам (се), прил. сад. санкајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
санке, -нки ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

CiнKT Мориц, Санкт Морица м, инстр. 

Санкт Морицем 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
CiнKT Петербург(не CiнKT Петерсбург), 

Санкт Петербурга м, (некадашње и садашње 

име Лењинграда) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
санктпетербуршкii, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
CiнKT Петерсбург не него CiнKT Петер

бург (в.) 

санкција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-ијii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
санкционисати, -ишем, прил. сад. санкци

онишући 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и санкционирати, 
санкционирам, 3. Л. мн. санкционирају, прил. сад. 
санкционирајући 14.5.1.1.(3» . 
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сањйр 

caHoBHiiK, -ика М, мн. сановници, сановникii, 
сановницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

Сан ремо (не Сан Ремо), Санрема м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

caHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
санскр(и)т, -а м, (Клајн 2009: "санскрuш: 

као ближи оригиналу препоручује се облик 

санскрШ.") 15.1.1.а.; 14.1.1. 
санскр(и)тскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
CiнTa Круз = CiнTa Крус, -а 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Санта Крус = Санта Круз (в.) 
Сантијаго = Сантјаго (wп. Santiago), -га м, 

(Клајн 2009: "Саншuјаlо (по П: верније wп. из
говору било би CaHTjaro).")1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
санти метар боље центиметар (в.) 

сантиметарскii боље центиметарскii (в.) 

САнтос (порт. Santos), -а м 1.2.l.l.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

сантрiiч, -ача м, инстр. -ачем (не -ом), мн. сан

трачи, сантрача и сантрiiч, -а м, мн. сантрачи, 

сантрача 3.1.3.; 14.1.1.С. 
САНУ, САНУ-а, скр. за Српска академија 

наука и уметности 13.3.2.а.; 13.5.2.Ь. 

санути не него сах нути (в.) 

СанхедрiiН, -а м 1.2.1.1.n.; 14.1.1. 
санчиli = санак (в.) 
саноак, -а м, мн. санџаци, санџака, санџа

цима 11.2.1.(2); 14.l.l.С. 
саноакАт, -ата м, мн. санџакати, санџака

та 14.1.1.С. 

Санџаклија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
санuачкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

сањалац, -аоца м, вок. -аоче, инстр. -оцем (не 

-ом), мн. сањаоци, сањалаца, сањаоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; 11.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

сањалачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

с8њаЛiiШТВО, -а с, ген. мн. -штвii 14.1.3. 
сањалица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сањйр, -ара м, вок. сањару, инстр. сањарем и 

сањаром, мн. сањари, сањара 14.1.1.а. 



сањарија 

сањарија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сањарити, сањарйм, прип. сад. сањарећи 

14.5.1.1.(4). 
сањйрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сањАрскн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

сањiч, -ача м, вок. сiiњачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. сањачи, сањача З.1.З.; 14.1.1.а. 

сањачица, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца З.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

сањиво, прип. 14.6. 
СВО Паоло не него СВо Пау-ло (в.) 

СВо Пау-ло (не Сio Паоло, порт. Siio Раиlо), 
Паула м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

саображавати (се), саображiiвам (се), З. n. 

мн. саображавају (се), прип. сад. саображавају

ћи (се) 14.5.1.1.(З). 

саображење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
сioбразан, -зна, -зно, одр. саобразнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 

саобразити (се), саОбрiiзйм и саОбразити, 

-зйм 14.5.1.1.(4). 
сioбразно, прип. 14.6. 
сioбразност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сioбраliiiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сао

браћiiји, саобраћаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
саобраliајац, -јца м, вок. саобраћајче, инстр. 

-јцем (не -ом), мн. саобраћајци, саобраћiiјаца 

6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
саобраliiјка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.l.2.1.Ь. 
сioбраliiјнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сioбраliiјница и саобраliiјница, -ё ж, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

саОбраliати, -ћiiM, прип. сад. саОбраћајући 

14.5.1.1.(3). 
сioдговОран,-рна,-рно,одр.саодговорнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.З. 
саодгов6рност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саоннк, -нка м, мн. саоннци, саоннка, сао

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
саонице, -йца ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

саоничкii, -а, -о, ген. мн. -йх З.l.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

сапињати 

саоптуженiiк, -нка м, вок. саоптуженйче, мн. 

саоптуженнци, саоптуженнка, саоптуженици

ма 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
саопштавати, саопштавам, 3. n. мн. саоп-

штавају, прип. сад. саопштавајући 14.5.1.1.(3). 
саопштење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
саопштити, саопштйм 14.5.1.1.(4). 
сioсеliйј ек. уп. ијек. сioсјеliАј 

сioсеliАјан ек. уп. ијек. сioсјеliйјан 

саосеliајност ек. уп. ијек. саосјеliајност 

саосеliање ек. уп. ијек. саосјеliање 

саОсеliати ек. уп. ијек. саОсјеliати 

сioсјеliАј ијек. (ек. сioсеliйј), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), МН. саосU)ећiiји, саосШећаја 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь. 

сioсјеliйјан ијек. (ек. сioсеliйјан), -јна, -јно, 

одр. саосU)ећајнй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

саосјеliајност ијек. (ек. саосеliајност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

саосјеliање ијек. (ек. саосеliање), -а с, ген. мн. 

-ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.З. 
саОсјеliати ијек. (ек. саОсеliати), саосШе

ћам, прип. сад. саосU)ећајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

саоснивiч, -ача м, вок. саоснивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. саоснивачи, саоснивача 

З.I.З.; 14.1.1.а. 

сапатнiiк, -йка м, вок. -нйче, мн. сапатнйци, 

сапатнйка, сапатнйцима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сапатница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сапатничии, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.З. 

сапатнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сапатнiiштво, -а с, МН. сапатнйштва, сапат

нйштiiва 6.2.2.а.; 14.1.З. 

сапети, сапнем 14.5.1.1.(1). 
сiпетост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сапи, сапй ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

сапињати, -њем, прип. сад. сапињући 

14.5.1.1.(1). 
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сапињiч 

сапињiч, -ача м, ВОК. са.пињачу, иистр. 

-ачем (не -ом), ми. сапињачи, сапињача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сапирати, сauирам, 3. п. ми. сапирају, прип. 
сад. сапирајући 14.5.1.1.(3) и сinирати, -рем, 
прип. сад. сапирући 14.5.1.1.(1). 

саплеменйк, -ика м, вок. -ниче, ми. сauлеме

ници, саплеменика, сauлеменицима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
саплеменнца, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

саплеменичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

саплеменйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

саплести (се) и саплести (се), саплетем (се) 

14.5.1.1.(1). 
саплетати, -ћём, прип. сад. саплећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
саплитати (се), -ћём (се), прип. сад. сапли

ћући (се) 14.5.1.1.(2). 
Сапоро (јап. Sapporo), -оа м, инстр. Сапороом 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сапотписати, сапотпишём 14.5.1.1.(2). 
сапотписнйк, -и ка м, вок. -ниче, мн. са

ПОТПИСНИЦИ,сапотписника,сапотписницима 

1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сапрати, саперем и саперём 14.5.1.1.(1). 
сапрети, сапрём 14.5.1.1.(1). 
сапунiр, -ара м, ВОК. са.пунару и сапунаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. сапунари, сапунара 

14.1.1.а. 

сапунаричин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сапунарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сапунiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сапунарскн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сапунати (се) = сапуњати (се), -ам (се) 

14.5.1.1.(3). 
сапуника, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ика 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сапуница, -е ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

сапунскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сапунџија, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.С. 
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сар8дња 

сапунuйјка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

3.4.3.; 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сапунuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сапунuйница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.4.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

сапуњав, -а, -о, одр. сап:Уњави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
сапуњати (се) = сапунати (се) (в.) 
сапуњача, -е ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

сапутнйк, -ика м, ВОК. -ниче, мн. сапутници, 

сапутника, сапутницима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сапутница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сапутничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сапутнйчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Сiпфа = Сiпфо = С8фа (грч. Sаррhб), -ё ж, 
(Клајн 2009: "Сайфо (боље него Сафо). Мења 
се као имена на -а: од Сапфе, Сапфи, Сапфин.") 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Сiпфин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сапфйнскй, -а, -о, ген. мн. -их = сiпфичкй, 

-а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сiпфо = Сiпфа (в.) 
Сар (нем. Saar), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сарага, -е ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. сарага 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

СарагОса (шп. Zaragoza), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
сарiднйк, -ика м, вок. -ниче, мн. сарадници, 

сарадника, сарадницима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сарадница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сарадничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сарiднйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сараднйштво, -а с, мн. -иштва 14.1.3. 
сар8дња и сарадња, -е ж, ген. мн. -адња 

14.1.2.1.Ь. 



сарађивати 

сарађивати, сарађујем, прип. сад. сар!lђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сарај (не серај), -аја м, иистр. -ајем (не -ом), 

ми. сараји, сараја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Сарајево, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
capajeBCKii, -а, -о, геи. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
CapajeBCKii атентат, Сарајевског атентата 

1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
Сарајка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Сарајлија, -е м, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
capajcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сара на не него сахрана (В.) 

саранити не него сахранити (В.) 

сарањивати не него сахрањивати (В.) 

сарач, -ача м, вок. сарачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. сарачи, сарача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
сарачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сарачлук, -а м, мн. сарачлуци, сарачлука, 

сарачлуцима 3.1.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сарачница, -е Ж, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

сараоа, -е Ж, ген. мн. сараџа 3.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Сарбрикен (нем. Saarbriicken), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сардела и сардела, -е Ж, ген. мн. сардела и 

сардела 14.1.2.1.Ь. 

сардина, -е Ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

Сардинац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), мн. 

Сардинци, Сардйнаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Сардiiнија (итаn. Sardegna), -е Ж, дат. -ији, ин

стр. -иј ом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Сврдiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
сарезати, -жем 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
сарезивати, сарезујем, прип. сад. сарезују

ћи 14.5.1.1.(2). 
сари, -иј а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сарији, 

сарйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
саркастичан, -а, -о, одр. саркастичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
саркастичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сарквстично, прип. 3.1.2.; 14.6. 

састојати се 

саркастичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
саркОфаг, -ага м, мн. саркофази, саркофага, 

саркофазима и саркофаг, -а м, мн. саркофiiзи, 

саркофiirа, саркофiiзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сарм а, -е Ж, ген. мн. сармй 14.1.2.1.Ь. 

caPMaTCKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сарфалада не него сафалада (В.) 

сасеliи ек. уп. ијек. сасјеliи 

сасецати ек. уп. ијек. сасијецати и сасецати 

ек. уп. ијек. сасјецати 

сасецкати ек. уп. ијек. сасјецкати 

сасијецати ијек. (ек. сасецати), сасијецам (ек. 

сасецам), 3. n. мн. сасијецају (ек. сасецају), прип. 

сад. сасијецајући (ек. сасецајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

сасјеliи ијек. (ек. сасеliи), сасијечем (ек. сасе

чем) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
сасјецати ијек. (ек. сасецати), сасШецам, 

прип. сад. сасU)ецајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
сасјецкати ијек. (ек. сасецкати), сасШецкам 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
саслушавати, саслушавам, 3. n. мн. саслу-

шавају, прип. сад. саслушавајући 14.5.1.1.(3). 
саслушати, -ам 14.5.1.1.(3). 
сасред, предn. 12.1. 
саставак, -авка м, мн. саставци, саставака, 

саставцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
саставити, -вйм 14.5.1.1.(4). 
састављати, -љам, прип. сад. састављајући 

14.5.1.1.(3). 
састављач, -ача м, вок. састављачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. састављачи, састављача 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
састављачица, -е ж, иок. -е, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
састајати се, -јем се, прип. сад. састајући (се) 

14.5.1.1.(2). 
састанак, -анка м, мн. састанци, састанака, 

састанцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
састанчити, -чйм, прип. сад. састанчећи 

3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
састати се, -нем се 14.5.1.1.(1). 
састојак, -ојка м, мн. састојци, састојака, са

стојцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
састојати се, -јйм се, прип. сад. састојећи се 

14.5.1.1.(4). 
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cacTpir 

cKTpiir = cTpira (В.) 
caCTpyraTH, састружем 14.5.1.1.(2). 
скутн (се), саспем (се) 14.5.1.1.(1). 
сат, -а м, лок. сату, ми. сатови, сатова, (ча

совници) и сати, сатй, (временска јединица од 

60 минута) 14.1.1.с. 
сат, -а м, з6. саће, саћа 3.2.2.а.; 14.1.1. 
сатана и сiПана = сотона и сОтона, -е ж, геи. 

ми. сатана и сотона 14.1.2.1.а. 

сатаннзоватн, -зу јем, прил. сад. сатанизу

јући 14.5.1.1.(2). 
сатаннст(а), -е м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

caraHcKii и caTaHcKii = COTOHCKii и сОтон
cKii, -а, -о, геи. ми. -iix 4.2.а.; 14.3. 

сателiiт, -ита м, ми. сателити, сателита и са

телнт, -а м, ми. сателити, сателйта 14.1.1.с. 

сателитскii и сателiiтскii, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сатен, -ена м, ми. сатени, сатена 14.1.1.с. 

caTeHcKii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сатерати ек. уп. ијек. сатјерати 

сатеривати ек. уп. ијек. сатјеривати 

сатир, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, ми. 

сати ри, сатйра и caTiip, -ира м, ВОК. сатйру и 
сатйре, иистр. сатиром и сатирем, ми. сатири, 

сатира 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. 
сатира и сатира, -е ж, геи. ми. сатйра и са

тира 14.1.2.1.Ь. 

сатирати (се), -рем (се), прил. сад. сатирући 

14.5.1.1.(1). 
сатitрик= сатitричiiр (В.) 

сатitричан, -чна, -чно, одр. сатиричнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сатitричiр, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

ми. сатиричари, сатиричара 3.1.3.; 14.1.1.а. = са
тitрик, -а м, ВОК. -че, ми. сатирици, сатирйка, са

тирицима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сатitричкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сатitрично, прил. 3.1.2.; 14.6. 
сатitричност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
caTiipcKii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сатисфакција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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саучеснiiк 

сатнli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. сатићи, 

сатйћii и caTiili, -ића, иистр. сатићем (не -ом), ми. 
сатићи, сатићii, (дем. од сат) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

сатјерати ијек. (не саliерати, ек. сатерати), 

-ам 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
сатјеривати ијек. (ек. сатеривати), сатШе

ру јем, прил. сад. сатU)ерујући 2.1.2.; 2.2.2; 
14.5.1.1.(2). 

саткати, -ам 14.5.1.1.(3) и саткем 14.5.1.1.(1) 
и сачем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

сВтљик, -а м, ми. сатљици, сатљйка, сатљи

цима и сатљик, -а м, ми. сатљици, сатљйка, са

тљицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сатрвеност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сатрети (се) ек. уп. ијек. сатријети (се) 

сатријети (се) ијек. (ек. сатрети (се», сатрем 

(се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
сатрти (се), сатрем (се) и сатарем (се) 

14.5.1.1.(1). 
сатрулити, -лйм 14.5.1.1.(4). 
сатрунути, -нем 14.5.1.1.(1). 
Сатурн, -а м 1.2.1.1.g.; 14.1.1. 
Сатурнов, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
ciliact,-а,-о,одр.саћастЙ,-а,-О,геи.ми.-Йх 

3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
саliерати не него сатјерати (В.) 

саЫрдати, -ам 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
саliи и саliи, сађем 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
саliура, -е ж, геи. ми. саћура 3.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
сауг (не саух), -а м, ми. саузи, сауга, саузима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сауреЦНiiК, -йка м, вок. -йче, ми. сауреднйци, 

сауреднйка, сауреднйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

Саутемптон (еигл. Southampton), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

саух не него cayr (В.) 
саученiiк, -йка м, ВОК. -нйче, ми. саученйци, 

саученйка, саученйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

саученица, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

саучеснiiк, -йка м, ВОК. -нйче, ми. сауче

снйци, саучеснйка, саучеснйцима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 



сJiyчесница 

сJiyчесница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

сJiyчеснички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
сJiyчеСНiШТВО, -а с, мн. саучесништва, сау

чесништава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сJiyчесно, прил. 14.6. 
сJiyчестан, -сна, -сно, одр. саучесни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
саучествовати, -вујём, прил. сад. саучеству

јући и саучествовати, -вујём, прил. сад. сауче

ствујући 14.5.1.1.(2). 
сJiyчёшliе и сJiyчешliе, -а с, ген. мн. -ёшћа 

14.1.3. 
Сiфа = Сапфа (В.) 
сафалада (не салфалада или сарфалада), 

-ё ж, ген. мн. -ада 14.1.2.1.Ь. 

сiфијан, -ана м, мн. сафијани, сафијана 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
сафiр, -ира м, инстр. -иром И -ирем, мн. са

фири, сафира 14.1.1.Ь. 

сафiрнi = сафiрскi, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
сафiрскi = с8фiрнi (В.) 
сiфт, -а м, мн. сафтови, сафтова 14.1.1.с. 

Сахара, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 4.1.; 14.1.2.1. 
сахариметар = сахарометар (В.) 
сахариметрија = сахарометрија (В.) 

сахарометар = сахариметар, -тра м, ин-

стр. -ом (не -ем), мн. -метри, -метара 6.2.1.; 4.1.; 
14.1.1.Ь. 

сахарометрија = сахариметрија, -ё ж, 
дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 4.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

сахат и сахат, -а м, мн. -ати, сахата 4.1.; 
14.1.1.с. 

сахат-кула и сахат-кула, -кулё ж, ген. мн. 

-кула 4.1.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
сЬер-торта, -ё ж, ген. мн. -тората и -торти 

6.2.2.Ь.; 4.1.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 
сах нути (не санути), сахнём 4.1.; 

14.5.1.1.(1). 
сахнуliе, -а с, ген. мн. -уМ 4.1.; 14.1.3. 
сЬрана (не cipaHa), -ё ж, ген. мн. -ана 4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

сахранити (не саранити), сахраним 4.1.; 
14.5.1.1.(4). 

сва...де 

сахрањивати (не сарањивати), сахрању

јём, прил. сад. сахрањујући 4.1.; 14.5.1.1.(2). 
сач, сача м, инстр. сачем (не -ом), мн. сачеви, 

сачёва 14.1.1.Ь. 

сачекати, сачекам 14.5.1.1.(3). 
сачекивати, сачекујём 14.5.1.1.(2). 
сачекуша, -ё ж, ген. мн. -уша 14.1.2.1.Ь. 

сачilнитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. сачинитељи, сачинитёља 14.1.1.а. 

сачilнити, сачиним 14.5.1.1.(4). 
сачињ8вати, сачињавам, 3. л. мн. сачињава-

ју, прил. сад. сачињавајући 14.5.1.1.(3). 
сачма, -е Ж, ген. мн. сачми 14.1.2.1.Ь. 

сачмара, -ё ж, ген. мн. сачмара 14.1.2.1.Ь. 

сачмарица, -ё ж, ген. мн. -и ца, (дем. од сач-

мара) 14.1.2.1.Ь. 

сачмарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сачменi, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сачуваност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сачувати (се), сачувам (се), 3. л. мн. сачува

ју (се) 14.5.1.1.(3). 
сачувствовати, -вујём, прил. сад. сачувству

јући 14.5.1.1.(2). 
с8џа, -ё ж, ген. мн. саџа 3.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
cJiџAK, -а м, лок. саџаку, мн. саџiiци, саџака, 

саџацима 3.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сашапт8вати се, сашаптавам се, 3. л. мн. 

сашаптавају се, прил. сад. сашаптавајући се 

14.5.1.1.(3). 
сашаптати се, сашапћём се 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
сашетати, сашётам, 3. л. мн. сашетају 

14.5.1.1.(3) и сашёћём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) 
сашити, сашијём 14.5.1.1.(2). 
св., скр. за свети и свеска 13.2.1.а. 

СВ8rда = св8кад(А), прнл. 8.1.2.2.; 14.6. 
свагдањн = свагдашњi, -а, -е, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
свагдашњi = свагдањн (В.) 
сва...дашњица и свагдашњица, -е ж, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

свагдашњост и свагдашњост, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сва...де ек. уп. ијек. сва...дје 
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свarдје 

cBarдje ијек. (ек. свarде), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

свадба, -ё ж, МН. свадбе, свадби и свадаба 

6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

свадбiр, -а М, вок. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

ми. свадбари, свадбара и свадбiр, -ара М, вок. 

свадбару и свадбаре, иистр. -аром и -арем, МН. 

свадбари, свадбара 14.1.1.а. 

свiдбарина и свадбарина, -ё ж, ген. МН. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

свадбарити, свадбарим, прил. сад. свадба

рёћи 14.5.1.1.(4). 
свiдбiрскй и свадбiрскй, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
свадбенii и свадбеНii, -а, -о, -их 4.2.а.; 

14.3. 
свiдити (се), -дим (се), прил. сад. свадёћи (се) 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
свадљивац, -ивца М, вок. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), МН. свадљивци, свадљивiiцii 6.2.1.; 
11.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

свадљивица, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

свадљивичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према сва

дљивица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свадљйвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
свадљiiвкин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
свадљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
CBiђa, -ё ж, ген. МН. свађа 3.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

свiђалачки, прил. 3.1.3.; 3.3.2.а.; 14.6. 
свiђалачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
свiђалица, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -ица 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

свiђало, -а с, ген. МН. -iiла 3.3.2.а.; 14.1.3. 
свiђати се, свађам се, прил. сад. свiiђајући се, 

(бити у свађи) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
св8ђати (се) не него сводити (се) (В.) 

свак, свака м, вок. сваче, МН. свако ви, свакова 

11.1.1.a.(l); 14.1.1.а. = својАк, -ака М, вок. -јаче, 

мн. својiiци, својака, својiiцима, (сестрин муж 

сестрама, зет) 11.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
свакад(й) = свarда (В.) 

свакакав, -ква, -кво, ген. мн. -их = свакојак, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 14.2. 
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сварити 

свакако, прил. 14.6. 
CBaкii пут (не сваки пут и сваки пута) 

12.3. 
CBaкii пута не него сваки пут (В.) 

CBaкii = свакојй, -а, -о, ген. МН. -их 14.2. 
свакИдањи = свакИдашњй, -а, -ё, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
свакИдашњй = свакИдањй (В.) 
свакИдашњица, -ё ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

свакИдашњост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сваки пут не него свакй пут (В.) 

свако, сваког(а) 14.2. 
сваковрсан не него сваковрстан (В.) 

сваковрсно, прил. 14.6. 
сваковрстан(не сваковрсан), -а, -о, одр. сва

коврсни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

свакс'щневан и свакодневан, -вна, -вно, ОДР. 

свакоднёвни и свакоднёвни, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свакодневица, -ё ж, ген. МН. -и ца, (Клајн 

2009: "свакоgневuца боље него свакоgневнu
ца.") 14.1.2.1.Ь. 

свакодневно и свакодневно, прил. 14.6. 
свакојак = свакакав (В.) 
свакојАко, прил. 14.6. 
свакој и = CBaкii (В.) 
сваколик, -а, -о, ген. МН. -их 14.2. 
сваконоliнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
свакуд(й) = свуд(й) = свукуд(й), прил. 14.6. 
свалити (се), свалим (се) 14.5.1.1.(4). 
сваљати (се), сваљам (се), 3. л. МН. сваљају 

(се) 14.5.1.1.(3). 
сваљивати (се), сваљујём (се), прил. сад. сва-

љујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сванути (се), сванё (се) 14.5.1.1.(1). 
свануliе, -а с, ген. мн. -ућа 14.1.3. 
свањивати (се), свањујё (се), прил. сад. сва-

њујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сваривати (се), сварујём (се), прил. сад. сва

рујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сваривiч, -ача М, вок. сваривачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. сваривачи, сваривача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сварити, сварим 14.5.1.1.(4). 



сварљив 

сварљив, -а, -о, одр. сварљиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
сварљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свАст, свасти ж, инстр. свiiшћу и свасти 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свkтика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

свicтичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према сва

стика) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свkтичиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. свастичићи, свастичића, (свастичин син) 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
свповац, -вца м, инстр. -вцем (не -ом), мн. 

сватовци, сватоваца и сват6вац, -вца м, инстр. 

-вцем (не -ом), мн. сват6вци, сватбваца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

сватовскй и свirовскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
сватовски и свirовски, прип. 14.6. 
свахИли, -ија м, инстр. -иј ем, мн. -ије, -ија 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
свачијii, -а, -е, ген. мн. -их 14.2. 
свашта, свачег(а), свачем(у) 14.2. 
сваштiр, -ара м, вок. сваштару и сваштаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. сваштари, сваштара 

14.1.1.а. 

сваштарство, -а с, ген. мн. -ства 14.1.3. 
сваштојед, -а м, мн. сваштоједи, сваштоје

да 14.1.1.С. = сваштоједац, -јеца м, инстр. -јецем 

(не -ом), мн. сваштојеци, сваштоједаца 6.2.1.; 
1O.I.2.1.a.; 14.1.1.Ь. 

сваштоједац = сваштојед (в.) 
све (не сво): свё време, свё сребро, свё зпато, 

свё оружје (не сво време, сво сребро, сво зiiлто, 

сво оружје) в. под сав 

свеблiгй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свевидёliй, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
свевишњй и свевiiшњй, -а, -е, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Свевишњii, -ег(а) м реп. 1.2.1.2.4.; 14.1.1. 
свевлiсан не него свевлiстан (в.) 

свевлiст, -сти Ж, инстр. -асти и -ашћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

свезнајуliй 

свевлiстан (не свевлiсан), -сна, -сно, одр. 

свевласни (не свевластни), -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
свевремен, -а, -о, одр. свевремени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свевременост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свегв и свега, прип. 14.6. 
сведеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сведок ек. уп. ијек. свједок 

сведокиња ек. уп. ијек. свједокиња 

сведочанство и сведочанство ек. уп. ијек. 

свједочанство и свједочанство 

сведочёње ек. уп. ијек. свједочёње 

сведочити ек. уп. ијек. свједочити 

сведочкй ек. уп. ијек. свједочкй 

сведоџба ек. уп. ијек. свједоџба 

СведјЈжитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. Сведржитељи, Сведржитеља 14.1.1.а. 

свеђ = свеђе, прип. 14.6. 
свеђе = свеђ (в.) 
свёж ек. уп. ијек. свјёж 

свежањ, -жња м, инстр. -жњем (не -ом), МН. 

свёжњеви, свёжњева и свёжњи, свёжiiња и све

жањ, -жња м, инстр. -жњем (не -ом), МН. све

жњеви, свежњева и свежњи, свежiiња 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

свеже ек. уп. ијек. свјеже 

свежина ек. уп. ијек. свјежина 

свежњиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. свё

жњићи, свёжњића и свежњиli, -а м, инстр. 

-ем (не -ом), МН. свежњиliи, свёжњйћii 3.2.3.; 
14.1.1.Ь. 

свезак, -ска м, МН. свёсци, свёзiiка, свёсцима 

и свезак, -ска м, мн. свесци, свёзiiка, свесци ма 

6.2.1.; 8.1.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
свезати (се), свежем (се) 14.5.1.1.(2). 
свезивати (се), свезу јем (се), прип. сад. све

зујући (се) 14.5.1.1.(2). 
свезнадiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. свезнадари, свезнадара и свезнадiр, -ара 

м, ВОК. свёзнадару и свёзнадаре, инстр. -аром и 

-арем, МН. свезнадари, свезнадара 14.1.1.а. 

свезнајуliii, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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свезналац 

свезналац (не свезнаоц), -аоца м, ВОК. -аоче, 

инстр. -аоцем, мн. свезнаоци, свезналаца, све

знаоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
свезналачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
свезналаштво, -а с ген. мн. -штва 14.1.3. 
свезнаоц не него свезналац (В.) 

свеједнако, прип., (стално) 14.6. 
свеједно, прип. 14.6. 
свеједно што, взн. 

свекар, све кра и свёкра м, ВОК. свёкре, инстр. 

свёкром, мн. свёкри, свёкара 6.2.1.; 14.1.1.а. 
свеколик, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свекрвичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
свељудски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свемилостив и свемилiк:тив, -а, -о, одр. све

милостиви и свемилОстиви, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
свемилостйван и свемилОстйван, -вна, 

-вно, одр. свемилостивни и свемилОстивни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свемирац, -рца м, ВОК. свёмирче, и нстр. 

-ем (не -ом), мн. свемирци, свемираца 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

свемирски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свемогуll и свемогуll, -а, -е, ген. мн. -их 

3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свемогУllан, -lIна, -lIно, одр. свемогући, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свемогуliност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свемогуllство, -ства с, ген. мн. -ства 3.2.1.; 

14.1.3. 
свемоli, -оћи ж, инстр. -оћу и -оћи 3.2.1.; 

14.1.2.2. 
свемоliан и свемоliан, -ћна, -ћно, одр. свё

моћни и свемоћни, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.1.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

свемоlIно и свемоlIно, прип. 3.2.1.; 14.6. 
свемоlIност и свемоlIност, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свемудри, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свемудрост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свенароднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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свет 

свенулост и свенулост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свенуо и свенуо, -ула, -уло, ген. мн. -их 4.2.а.; 

7.2.3.; 14.3. 
свенути и свенути, свёнём 14.5.1.1.(1). 
свео, -ёла, -ёло, одр. свёли, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
свеобухватност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свеопшти, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свеопштост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свеприсутан,-тна,-тно, одр. свеприсутни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свеприсутност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свера не него сфера (В.) 

сверуски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свесaiвезнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свесветскй ек. уп. ијек. свесвјетски 

свесвјетски ијек. (ек. свесветски), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свеска, -ё ж, дат. -ци, мн. свёске, свёзiiка (не 

свёски) 6.2.2.Ь.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.1.Ь 
свесловен, -ёна м, мн. свёсловени, свёсло

вена и свесловен, -ена м, мн. свесловени, све

словена 14.1.1.а. 

свесловенскй и свесловенскй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свесловенство, -а м, мн. свесловенства, све-

словенстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свесно ек. уп. ијек. свјесно 

свесност ек. уп. ијек. свјесност 

свесрдан, -дна, -дно, одр. свесрдни, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свесрдно, прип. 14.6. 
свесрдност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свёст ек. уп. ијек. свијест 

свестан ек. уп. ијек. свјестан 

свести, сведем 14.5.1.1.(1). 
свести, свезём 14.5.1.1.(1). 
свестраност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свет ек. уп. ијек. свијет 

свет, света, свето, одр. свёти и свети, -а, -о, 

ген. мн. -их, ек. и ијек. 4.2.а.; 14.3. 



Света алијанса 

Света алијанса (уоб. алнјанса), Свете али

јансе ж 1.2.1.1.ј.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Света гора, Свете горе ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
света девица Марија, свете девице Марије 

ж 1.2.1.1.f.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Света тројица, Свете тројице 1.2.1.1.t.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
светак, -тка м, мн. свеци, мн. свеци, света

ка, свецима, (празник) 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

светао ек. уп. ијек. свйјетао 

светац, -еца м, ВОК. свече, инстр. свецем 

(не -ом), МН. свеци, светаца, свецима 6.2.1; 
1О.1.2.1.а.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

светачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

светаштво, -а с, МН. светаштва, светаштава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
Свети (Свети) дух, -ог(а) духа м 1.2.1.1.f.; 

14.1.1. 
Свети (Свети) ЈОван, -ог(а) ЈОвана м 

1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Светй (Свети) Никола, -ог(а) Николе м 

1.2.1.1.t. 
Светй (Свети) Петар на Лиму 1.2.1.1ј. 

свети (светй) Сава, -ог(а) Саве м, (име све

титеља) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Светй (Свети) Сава, -ог(а) Саве м, (име цр

кве или празника) 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Свети Стефан, -ог(а) Стёфана м, (острво, 

сада град хотел) 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 
светилИште = светйште, -а с, ген. МН. -ишта 

14.1.3. 
светилнйк ек. уп. ијек. свјетилник 

светнло ек. уп. ијек. свјетило 

CBeтiiљa и светиља ек. уп. ијек. cBjeтiiљa и 

свјетиља 

светйљка ек. уп. ијек. свјетйљка 

светиљчица ек. уп. ијек. свјетиљчица 

светина ек. уп. ијек. свјетина 

светиња, -е ж, ген. МН. -иња 14.1.2.1.Ь. 

светионик и светионик ек. уп. ијек. свјети-

оник и свјетионик 

светионица ек. уп. ијек. свјетионица 

светионичар и светионичар ек. уп. ијек. 

свјетионичар и свјетионичар 

светлоцрвен 

светитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), ми. 

светитељи, светитёља 14.1.1.а. 

светитељи ца, -е ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

светитељка, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
светитељкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
светитељскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
свети ти (се), светим (се), прип. сад. светећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
свети ца, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. свётица 

14.1.2.1.а.Ь. 

светичин, -а, -о, ген. МН. -их, (према свети-

ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
светиште = светилиште (в.) 
светковање, -а с, ген. МН. -ања 14.1.3. 
светковати, -ку јем, прип. сад. светкујући 

14.5.1.1.(2). 
светларник ек. уп. ијек. свјетларнйк 

светлати ек. уп. ијек. свјетлати 

светлети ек. уп. ијек. свијетљети 

светлеliй и светлеliи ек. уп. ијек. свијетле

liй и свјетлеliй 

светлило ек. уп. ијек. свјетлило 

светлiiља и светлиља ек. уп. нјек. свјетлй

ља и свјетлиља 

светлина ек. уп. ијек. свјетлииа 

светлити, светлим, прип. сад. светлећи, (чи-

нити светлим) 2.1.4.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
светли ца ек. уп. ијек. свјетлица 

светличар ек. уп. ијек. свјетличар 

светло ек. уп. ијек. свјетло 

светложут ек. уп. ијек. свијетложут 

светлозелен ек. уп. ијек. свијетлозелен 

светлокос ек. уп. ијек. свјетлокос 

светлолик ек. уп. ијек. свјетлолик 

светломер ек. уп. ијек. свјетломјер 

светлоносан ек. уп. ијек. свјетлоиосаи 

светлоноша ек. уп. ијек. свјетлоноша 

светлОок ек. уп. ијек. свјетлОок 

светлоплав ек. уп. ијек. свијетлоплiв 

светлосйв ек. уп. ијек. свијетлосiiв 

светлосни, -а, -о, ген. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

светлост ек. уп. ијек. свјетлост 

светлоliа ек. уп. ијек. свјетлоliа 

светлоцрвеи ек. уп. ијек. свијетлоцрвеи 
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светлуцав 

светлуцав ек. уп. ијек. свјетлуцав 

светлуцаво ек. уп. ијек. свјетлуцаво 

светлуцатн (се) ек. уп. ијек. свјетлуцати 

(се) 

светлуцкати (се) ек. уп. ијек. свјетлуцка-

тн (се) 

светлуцнути ек. уп. ијек. свјетлуцнутн 

светлоцрвен ек. уп. ијек. свијетлоцрвен 

светљење ек. уп. ијек. свнјетљење 

светњАк не него свеliњiк (В.) 

Свето (Свето) писмо, -ог(а) писма с 1.2.1.1.i.; 
14.1.3. 

свето и свето, прил. 14.6. 
Свето (Свето) тр6јство, -ог(а) тројства с 

1.2.1.1.f.; 14.1.3. 
световатн (се) ек. уп. ијек. свјетоватн (се) 

световнн и световнн ек. уп. ијек. свјетовнн 

и свјетовнн 

световност и свет6вност ек. уп. ијек. свје

товност и свјет6вност 

световњАк и световњАк ек. уп. ијек. свјетов

њАк и свјетовњАк 

световњiчкii и световњiчкii ек. уп. ијек. 

свјетовњiчкii и свјетiiвњiчкii 

световњаштво и световњiштво ек. уп. ијек. 

свјетовњаштво и свјетОВЊiШТВО 

Светогорац, -горца М, вок. -горче, инстр. 

-горцем (не -ом), мн. Светогорци, Светогораца 

6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
светогорскн, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

светогрдан, -дна, -дно, одр. светогрднй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
светогрдНiiК, -йка М, вок. -нйче, мн. све

тогрднйци, светогрднйка, светогрднйцима 

1I.I.I.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
светогрдница, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а. 

светогрдно, прил. 14.6. 
светогрђе и светогрђе, -а с, ген. мн. -рђа 

14.1.3. 
светоназор ек. уп. ијек. свјетоназор 

светОсАвље, -а с, ген. мн. -авља 14.1.3. 
светОсАвскн, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

светост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу, (у 

обраћању патријарху или папи: Ваша свето-
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свечовечанскii 

сти, Његова светост, и сл.) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

светскн и светскн ек. уп. ијек. свјетскй н 

свјетскн 

свеliа ек. уп. ијек. свијеliа 

свеliйр ек. уп. ијек. cBjeliap 
свеliйрев = cBeliipoB ек. уп. ијек. cBjeliipeB 

= cBjeliipoB 
свеliарнца ек. уп. ијек. свјеliарица 

свеliйрннца ек. уп. ијек. свјеliiрннца 

свеliати ек. уп. ијек. свијеliатн 

свеliёње, -а с, ген. мн. -ёња 14.1.3. 
Свеliннца ек. уп. ијек. Свнјеliница 

свеliњАк ек. уп. ијек. свијеliњiк 

свеliоноша ек. уп. ијек. свјеliоноша 

свеукупан, -п на, -п но, одр. свеукупнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свеукупност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свецов не него свечев (В.) 

свечан, -а, -о, одр. свечанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
свечанiiк, -и ка М, вок. -ниче, МИ. свечаници, 

свечанйка, свечаницима 1I.1.1.а.(I); 1\.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

свечаница, -ё ж, вок. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

свечано, прил. 14.6. 
свечаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свечiр, -ара М, вок. свёчару и свёчаре, ин

стр. -аром и -арем, мн. свечари, свечара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

свечарев = свечаров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
свечарити, свечарйм, прил. сад. свечарёћи 

14.5.1.1.(4) 
свечаров = свечарев (В.) 

свечiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свечарство, -ства с, ген. мн. -ства 14.1.3. 
свечев (не свецов), -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
свечера = свечери, прил., (предвече) 14.6. 
свечерн = свечера (В.) 
свечовек ек. уп. ијек. свечовјек 

свечовечанскii ек. уп. ијек. свечовјечанскii 



свечовјек 

свечовјек ијек. (ек. свечовек), -а м, вок. -че 

2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
свечовјечанскi ијек. (ек. свечовечанскi), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свешати ек. уп. ијек. свјёшати 

свештавати, свештавам, 3. л. мн. свештавају, 
прил. сад. свештавајући 14.5.1.1.(3). 

свештати (не свјештати), свештам, ек. и 

ијек. 14.5.1.1.(3). 
свештен, -а, -о, одр. свештени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
свештенiк, -и ка м, вок. -ниче, мн. свеште

ници, свештеника, свештеницима 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
свештенiков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
свештеница, -е ж, вок. -е, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

свештеничин, -а, -о, ген. мн. -их, (према све

штеница) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свештенiчкi, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
свештенйштво, -а с, ген. мн. -иштва 14.1.3. 
свештенство, -ства с, мн. свештенства, све

штенстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свёшчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. свёшчи

ћи, свёшчићii, (дем. од свезак) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
свешчица, -е Ж, ген. мн. -ица, (дем. од свеска) 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
свiiдети (се) ек. уп. ијек. свiiдjети (се) 

свiiдјети (се) (ек. свiiдети (се», свидим (се), 

прид. рад. свИдио (се), свидјела (се), свидјело (се) 

(ек. свидео (се), свидела (се), свидело (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

свиђати се, свиђам се, 3. л. мн. свиђају се, 
прил. сад. свиђајући се 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(3). 

свијати (се), свйјам (се), 3. л. мн. свијају се, 
прил. сад. свијајући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 

свијест ијек. (ек. свест), -ести Ж, инстр. -ести 

и -ешћу, лок. свијести (ек. свести) 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

свијестан не него свјёстан (В.) 

свијестити (ек. свестити), свијестим (ек. 

свестйм), прил. сад. свијестећи (ек. свестећи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
свијет ијек. (ек. свет), -а м, лок. свијету (ек. 

свету), мн. св(ј)ётови, св(ј)ет6ва и св(ј)ётова 

2.1.2.1.Ь.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 

свикавати (се) 

свијетао (ек. светао), свијетла, свијетло (ек. 

светла, светло), одр. свијетли (ек. светли), -а, 

-о, ген. мн. -их, комп. св(ј)етлији, најсв(ј)етлији 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3.3. 
свијетлёlii = свјетлёlii ијек. (ек. светлё

lii и светлёlii), -а, -е, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

свијетлити (ек. светлети), свијетлим (ек. све

тлим), 3. л. мн. свијетле (ек. светле), прил. сад. сви
јетлећи (ек. светлећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

свијетложут ијек. (ек. светложут), -жУта, 

-жУто, одр. свијетложYrи (ек. светложYrй), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свијетлозелен ијек. (ек. светлозелен), -ена, 

-ено, одр. сви(ј)етлозеленй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свијетлоплiв ијек. (ек. светлоплiв), -плава, 

-плаво, одр. свијетлоплави (ек. светлоплiiви), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свијетлосiв ијек. (ек. светлосiв), -а, -о, одр. 

свијетлосйви (ек. светлосйви), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свијетлоцрвен ијек. (ек. светлоцрвен), -ена, 

-ено, одр. свијетлоцрвени (ек. светлоцрвени), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
свијетљёње (ек. светљёње), -а с, ген. мн. -ења 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
свијетљети ијек. (ек. светлети), свијетлйм 

(ек. светлим), 3. л. мн. свијетле (ек. светле), 

прил. сад. свијетлећи (ек. светлећи) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

свијетњiк не него свијеliњiк (В.) 

свијеliа (ек. cBelia), -е ж, ген. мн. -ћii 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 

свијеliати ијек. (ек. свеliати), свијећiiм (ек. 

cBёћiiM), 3. л. мн. свијећају (ек. свећају), прил. сад. 
свијећајући (ек. свећајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
14.5.1.1.(3). 

Свијеliница ијек. (ек. Свеliница), -е ж 2.1.1.; 
2.2.1.; 1.2.1.1.t.; 14.1.2.1. 

свијеliњiк ијек. (не свијетњiк, ек. свеliњiк, 

не светњАк), -а м, мн. -аци, -ака, -ацима 2.1.1.; 
2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

свијутак, -тка м, мн. свиЈУци, свијутака, сви

ЈУцима 5.1.5.; 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
свикавати (се), свикавам (се), 3. л. мн. свика

вају (се), прил. сад. свикавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
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свикнути (се) 

свикнути (се) = свми (се), свикнём (се) 
14.5.1.1.(1). 

свИлiiр, -ара М, ВОК. свилару и свйларе, инстр. 

-аром и -арем, мн. свилари, свилара 14.1.1.а. 

свИлiiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свиларство, -ства с, мн. свиларство, свилар

CTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свИласт, -а, -о, одр. свиластй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
свИлати, -ам, прип. сад. свилајући 

14.5.1.1.(3). 
свилењiiк, -ака М, ВОК. свйлењаче, мн. сви

лењаци, свилењака, свилењацима l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

свилОбуба, -ё ж, ген. мн. -уба 14.1.2.1.Ь. 

свилогојство, -а с, ген. мн. -ства 14.1.3. 
свилокос, -а, -о, одр. свилокосй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свилопреља и свилопреља, -ё ж, ген. мн. 

-ёља 14.1.2.1.Ь. 

свилорун, -а, -о, одр. свилорунй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свинути (се), свинём (се) 14.5.1.1.(1). 
свињiiр, -ара м, ВОК. свињару и свињаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. свињари, свињара 

14.1.1.а. 

свињарев = свињаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

свињарица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

свињаричин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према сви

њарица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свињiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
свињарлук, -а м, мн. свињарлуци, свињар

лука, свињарлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
свињаров = свињарев (В.) 

свињарство, -а с, мн. свињарства, свињар

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свињац, -њца м, инстр. -њцем, мн. свињци, 

свињаца, свињцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
свињетина (не свињеliина), -ё ж, ген. мн. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

свињеliiiк, -ака М, мн. свињећаци, свињећа

ка, свињећацима 3.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
свињеliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свињеliина не него свињетина (В.) 
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свиliи (се) 

свињогојац, -јца м, ВОК. свињогојче, инстр. 

-јцем (не -ом), мн. свињог6јци, свињогојаца 

6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 
свињогојство, -а с, мн. свињог6јства, сви

њoг6jcTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свињождер, -а М, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. сви

њ6ждери, свињождёра 14.1.1.а. 

свињокољ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. сви

њ6кољи, свињ6коља 14.1.1.Ь. 

свињскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свињче, -ета с, зб. свињчад, свињчiiди 

14.1.3.с. 

свирiiљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
свирац, -рца м, ВОК. свирче, инстр. -рцем, мн. 

свирци, свираца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
свирiiч, -ача м, ВОК. свирачу, инстр. -ачем, мн. 

свирачи, свирача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
свирачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
свирачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -Йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

свирачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

свирiiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

свИрепост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свирепство, -а с, мн. свирепства, свирепста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свирка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
свирнути, свирнём и свирнути, свйрнём 

14.5.1.1.(1). 
свирчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
СвИсвёти, Свисвёта, дат. Свисвётима, ак. 

Свйсвёте и Сви светй, ген. Свих (Свију) све

тйх, дат. Свим (Свима) светйма, ак. Свё светё 

1.2.1.1.t.; 14.1.1.с. 
свисока, прип. 14.6. 
свитак, -тка м, мн. свици, свитака, свицима 

6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
свИтати, свиМ, прип. сад. свићући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
свитац, -ица м, вок. свиче, мн. свици, свитiiцii 

6.2.1.; 10.1.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
свИти (се), свйјём (се) 14.5.1.1.(2). 
свиliи (се) = свикнути (се) (В.) 



Свифт 

Свйфт (Swift), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.а. 

свiiше, предn. 

свједок ијек. (ек. сведок), -ока м, вок. свШё

доче, мн. свU)едоци, свШед6ка, свU)едоцима 

2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
свједокиња ијек. (ек. сведокиња), -ё ж, ген. 

ми. -иња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свједочанство и свједочанство ијек. (ек. све

дочанство и сведочанство), -а с, мн. -ства, -ста

ва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свједочёње ијек. (ек. сведочёње), -а с, ген. ми. 

-ёња 2.1.2.; 2.2.2.; 11.1.2.Ь.; 14.1.3. 
свједочити ијек. (ек. сведочити), -чим и свШе

дочим, прип. сад. свU)едочёћи и свU)едочёћи 

2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
свједочкй ијек. (ек. свједочкй), -а, -о, ген. ми. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свједоџба ијек. (ек. сведоџба), -ё ж, ми. свШе

доџбе, свU)едоџаба и свU)едоџби 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

свјеж ијек. (ек. свеж), -а, -е, одр. свU)ёжи, -а, 

-ё, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
свјеже ијек. (ек. свеже), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
свјежина ијек. (ек. свежина), -ё ж, ген. мн. 

-ина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Свјентоховски (ПОЉ. Swil<tochowski), 

-ског(а) м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
свјесан не него свјестан (в.) 

свјесно ијек. (ек. свесно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

свјесност ијек. (ек. свесност), -ости ж, ии

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

свјестан (не свијестан, свјесан) ијек. (ек. 

свестан), -сна, -сно, одр. свU)ёсни, -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
свјетйлнйк ијек. (ек. светйлнйк), -а м, мн. 

-ници, -ника, -ницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

свјетило ијек. (ек. светило), -а с, ген. мн. свШё

тила 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
свјетйља и свјетиља ијек. (ек. светйља и 

светиља), -ё ж, ген. мн. свU)етиља и свU)ёти

ља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.l.2.1.Ь. 

свјетлолик 

свјетйљка ијек. (ек. светйљка), -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
свјетйљчица ијек. (ек. светйљчица), -ё ж, 

ген. мн. -ица, (дем. од св(ј)етйљка) 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.2.1.а. 

свјетина ијек. (ек. светина), -ё ж, ген. мн. свШё

тина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свјетионйк ијек. (ек. светионйк), -а м, мн. 

-ници, -ника, -ницима и свјетионйк (ек. свети

онйк), -ика м, мн. -ници, -ника, -ницима 2.1.2.; 
2.2.2.; 5.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

свјетионица ијек. (ек. светионица), -ё ж, ген. 

мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 5.2.3.; 14.1.2.1.а. 
свјетионичiр и свјетионичiр ијек. (ек. све

тионичiр и светионичiр), -а м, вок. -у, И -е, ин

стр. -ом И -ем, мн. -ари, -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

свјетлiрнйк ијек. (ек. светлiрнйк), -а м, мн. 

-ници, -ника, -ницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

свјетлати ијек. (ек. светлати), свU)етлам, 

прип. сад. свU)етлајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
свјетлёliй = свијетлёliii (в.) 
свјетлијй в. под свијетао 

свјетлило ијек. (ек. светлило), -а с, ген. мн. 

свU)ётлила 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
свјетлйља и свјетлиља ијек. (ек. светлйља 

и светлиља), -ё ж, ген. мн. свU)етлйља и свU)ё

тлиља 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свјетлина ијек. (ек. светлина), -ё ж, ген. мн. 

-ина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свјетлица ијек. (ек. светлица), -ё ж, ген. мн. 

свU)ётлица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свјетличiiр ијек. (ек. светличiiр), -а м, вок. -у 

И -е, инстр. -ом и -ем, мн. -ари, -ара 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.1.а. 

свјетло ијек. (ек. светло), -а с, мн. свU)етла, 

свU)ётiiла и свU)етала 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

свјетлокос ијек (ек. светлокос), -а, -о, одр. 

свU)етлокоси, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

свјетлолик ијек. (ек. светлолик), -а, -о, одр. 

свU)етлолики, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 
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свјетломјер 

свјетломјер ијек. (ек. светломјер), -а м, ин

стр. -ом, ми. -мU)ери, -мШера 2.1.3.4.; 2.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

свјетлоносан ијек. (ек. светлоносан), -сна, 

-сно, одр. свU)етл6носнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

свјетлоноша ијек. (ек. светлоноша), -е м, 

МН. свU)етлоноше, свU)етлоноша 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

свјетлООкијек. (ек. светлоок), -а, -о, одр. свШе

тлоокй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

свјетлост ијек. (ек. светлост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу, пок. свU)етл6сти и свU)ётлости, 

ген. мн. свU)етл6стй и свU)ётлостй 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

свјетлоћа ијек. (ск. светлоliа), -е Ж, ген. мн. 

-oћii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
свјетлуцав ијек. (ск. светлуцав), -а, -о, одр. 

свU)етлуцавй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

свјетлуцаво ијек. (ск. светлуцаво), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
свјетлуцати (се) ијек. (ек. светлуцати (се», 

свU)етлуцам (се), прип. сад. свU)етлуцајући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
свјетлуцкати (се) ијек. (ек. светлуцкати 

(се», свU)етлуцкам (се), прип. сад. свU)етлуц

кајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
свјетлуцнути иј ск. (ск. светлуцнути), свШе

тлуцнем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
свјетовати (се) ијек. (ек. световати (се», -ту

јем (се), прип. сад. свU)ётујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

свјетовни и свјетовни ијек. (ск. световни и 

световни), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

свјетовност и свјет6вност ијек. (ек. све

товност и свет6вност), -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свјетовњвк ијек. (ек. световњвк), -ака м, 

вок. свU)ётовњаче, мн. -њаци, -њака, -њаци

ма и свјетовњвк (ек. световњвк), -ака м, вок. 

-њаче, мн. -њаци, -њака, -њацима 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
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сводљив 

свјетовњiчки и свјетовњiчки ијек. (ек. све

товњiчки и световњiчки), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
свјетовњ8штво и свјетОВЊiШТВО ијек. (ек. 

световњaiштво и световњiiштво), -а с, мн. 

-штва, -штiiва 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свјетоназор ијек. (ек. светоназор), -а м, инстр. 

-ом, мн. свU)етоназори, свU)етонiiзора 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь. 

свјетски и свјетски ијек. (ек. светски и 

светски), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

свјеliар ијек. (ск. свеliар), -ара М, вок. свШёћа

ру и свШёћiiре, инстр. -аром и -арем, мн. свШе

Мри, свШеМра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
свјеliврев = свјеliјјров ијек. (ск. свеliврев = 

свеliвров), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

свјеliарица ијек. (ск. свеliарица), -е Ж, вок. -е, 

ген. мн. йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
свјеliiрница ијек. (ск. свеliiрница), -е Ж, ген. 

мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
свјеliвров = свјеliврев (В.) 
свјеliоноша ијек. (ек. свеliоноша), -е м, 

мн. свU)ећОноше, свU)ећОноша 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

свјешати ијек. (ек. свешати), -шам 2.1.2.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

свјештати не него ијек. свештати (В.) 

свладавати (се), свладiiвам (се), 3. n. мн. 
свладавају (се), прип. сад. свладавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
свладати (се), свладам (се), 3. n. мн. свлада ју 

(се) 14.5.1.1.(3). 
свлак, -а м, мн. свлакови, свлакова 14.1.1.с. 

свлачионица и свлачионица, -е Ж, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

свлачити (се), свлiiчйм (се), прип. сад. свла-

чёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
сво не него све (В. под сав) 

свод, свода м, мн. сводови, сводова 14.1.1.с. 

сводиља и cBoдiiљa, -е Ж, ген. мн. -йља 

14.1.2.1.Ь. 

сводиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сводићи, 

сводйћа, (дем. од свод) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
сводљив, -а, -о, одр. сводљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 



сводљивост 

сводљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
своднйк, -йка м, ВОК. -нйче, мн. своднйци, 

своднйка, своднйцима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сводница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сводничин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према свод

ница) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
своднiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
своднiiштво, -а с, мн. своднйштва, своднй

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
свођење, -а с, геи. мн. -ёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
свој, своја, своје, ген. мн. -йх, (употребљава 

се кад се односи на субјекат у реченици: Имам 

своју кућу, не: Имам моју кућу. Чувајте своје 

ствари, не: Чувајте ваше ствари, и сл.) 14.2. 
својАк = свак (В.) 
својiкати (се), -ам (се), прип. сад. својакајући 

(се) и својакати (се), својакам (се), 3. n. ми. своја

кају (се), прип. сад. својакајући (се) 14.5.1.1.(3). 
својiтати (се), -ам (се), прип. сад. својатајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
својатити, -йм, прип. сад. својатёћи 

14.5.1.1.(4). 
својевластан и својевластан, -сна, -сно, 

одр. својевласнй и својевласнй, -а, -о, ген. ми. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
својевоља, -ё ж, ген. ми. -оља 14.1.2.1.Ь. 

cBojeBiiљaH и cBojeBiiљaH, -љна, -љно, одр. 

својевољнй и својевољнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
својевољно и својевољно, прип. 14.6. 
својев6љност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
својев6љство, -а с, геи. мн. -ства 14.1.3. 
својевремен и својевремен, -а, -о, одр. сво

јевременй и својевременй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
својевремено = своједобно и своједобно, 

прип. 14.6. 
свајеврсан, својеврсан не него свајевр

стан и својеврстан (В.) 

својеврсно, прип. 14.6. 
својеврсност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сврiбљивица 

својеврстан и својеврстан (не својеврсан, 

својеврсан), -сна, -сно, одр. својеврснй и сво

јеврснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 
14.3. 

својеглав, -а, -о, одр. својеглавй, -а, -о, геи. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
својеглавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем, мн. својеглавци, својеглаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

својеглавица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

својеглавичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

својеглавица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
својеглаво, прип. 14.6. 
својеглавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
својеглiвчев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према сво

јеглавац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
своједобно и своједобно = својевремено 

(В.) 

својеручан и својеручан, -чна, -чно, одр. 

својеручнй и својеручнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
својеручно и својеручно, прип. 3.1.2.; 14.6. 
својина, -ё ж, ген. мн. -јина 14.1.2.1.Ь. 

својйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
својити, својйм, прип. сад. својёћи 

14.5.1.1.(4). 
својски, прип. 14.6. 
својствен, -а, -о, одр. својственй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
својствено, прип. 14.6. 
својственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
својство, -а с, мн. својства, својстава 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
својта, -ё ж, ген. мн. -тй 14.1.2.1.Ь. 

свраб (не сраб), -а м, мед. 14.1.1. 
сврабеж, -а м, мн. сврабежи, сврабёжа 

14.1.1.Ь. 

сврабљив, -а, -о, одр. сврабљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сврiбљивац, -йвца м, ВОК. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. сврабљивци, сврабљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
сврiбљивица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 
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сврабљивичин 

сврабљивичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

сврабљивица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сврабљивiiст, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сврабљiiвчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

сврабљивац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сврака, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. сврака 

11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

сврkrити (се), сврiiтйм (се) 14.5.1.1.(4). 

сврariiште = свратилiiште (в.) 
сврiliати (се), cBpaћiiM (се), прил. сад. свра

ћајући (се) 14.5.1.1.(3). 
сврачак, -ч ка м, вок. сврiiчку, мн. сврач

ци, сврiiчака, сврачцима, зоол. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сврiч(и)јii, -а, -ё, ген. ми. сврач(и)јйх 5.1.5.; 
4.2.а.; 14.3. 

сврачиl1, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. свра

чићи, сврачйћii, (младунче свраке) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь. 

свfJбеж, -а м, иистр. -ом, ми. сврбежи, свр-

бёжа 14.1.1.Ь. 

свјЈбети и свfJбети ек. уп. нјек. свјЈбјети и 

свfJбјети 

св(Јбјети и свfJбјети ијек. (ек. св(Јбети и свр

бети ), -й(м), прил. сад. свРбёћи и сврбёћи 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

св(Јбљење и свfJбљење, -а с, геи. МИ. -ёња 

14.1.3. 
свј)бовати, -бујём, прил. сад. сврбујући 

14.5.1.1.(2). 
свргавати, cBpгiiвaM, 3. л. МИ. свргава ју, прил. 

сад. свргавајући 14.5.1.1.(3). 
свргнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
cBprHyl1e, -а с, геи. МИ. -yћii 14.1.3. 
сврдао, -дла м, МИ. сврдли, сврдiiла и сврдло

ви, сврдлова 6.2.2.; 7.1.1.; 14.1.1.С. = свi\дло, -дла 
с, МИ. сврдла, сврдiiла 6.2.2.а.; 14.1.3. 

свi\длар, -а М, вок. -у И -е, иистр. -ом и -ем, МИ. 

сврдлари, сврдлара 14.1.1.а. 

сврдло = cBi\дao (в.) 

Сврљиг, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сврљишкii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сврљижанин, -а М, МИ. СвРљижани, СвР-

љижана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.a. 
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Сврљижанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сврнути (се), сврнём (се) 14.5.1.1.(1). 
сврсисходан и сврсисходаи, -дна, -дно, одр. 

сврсисходнй И сврсисходнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сврсисходно и сврсисходно, прил. 14.6. 
сврсисходнiiст и сврсисходнiiст, -ости ж, 

иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сврставати (се), сврставам (се), 3. л. МИ. 

сврставају (се), прил. сад. сврставајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
сврстати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
свртати (се), -ћём, прил. сад. сврћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
свргети (се) и свргети (се) ек. уп. ијек. свр

тјети (се) и свргјети (се) 

свргјети (се) и свргјети (се) ијек. (ек. свр

тети (се) и свргетн (се», -йм (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

сврl1и = свргнути (В.) 

сврха, -ё ж, дат. сврси, геи. МИ. сврха 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

сврховитiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свршавати (се), свРшавам (се), 3. л. МИ. свр

шавају(се), прил. сад. свршавајући (се) 14.5.1.1.(3) 
= р. свршивати (се), свршујём (се), прил. сад. 

свРшујући (се) 14.5.1.1.(2). 
свршенiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
свршетак, -тка М, МИ. свршеци, свршi!така, 

свршецима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
свршивати = свршавати (се) (В.) 
свршити (се), свршйм (се) 14.5.1.1.(4). 
свугдашњii (боље свудашњii), -а, -ё, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
свугде ек. уп. ијек. свугдје 

свугдје нјек. (ек. свугде), ПРИЛ. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

свуд(а) = свакуд(а) (В.) 

свукуд(а) = свакуд(а) (В.) 
свуl1и (се) и свуl1и (се), свучём (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
СД, скр. за Спортско друштво, (нпр. Црвена 

звезда и сл.) 13.2.2. 



СДК 

СДК, скр. за Служба друштвеног књиговод

ства 13.3.2.а. 

сеанса и севнса, -ё ж, геи. ми. сёанси и се

анси 14.1.2.1.Ь. 

с~бар, -бра м, иистр. сёбром, ми. сёбри, сёба

ра 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
с~барскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
себе и с~бе (еикл. се), дат. себи и сёби (еикл. 

си), ак. себе и сёбе (се) 14.2.1. 
с~бичан и себичан, -ч на, -чно, одр. сёбич

ни и себични, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

себичити, -чим, прил. сад. сёбичёћи 

14.5.1.1.(4). 
себичлук, -а м, ми. себичлуци, себичлука, 

себичлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
себично и себично, прил. 14.6. 
себичнiiст и себичнiiст, -ости Ж, иистр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
себичљiк и себичљiк, -ака м, ВОК. -њаче, 

ми. -њiiци, -њака, -њацима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

себичљiчки и сеБИЧЉiЧКИ, -а, -о, геи. ми. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
с~БИЧЉiштво и сеБИЧЉiШТВО, -а с, геи. ми. 

-аштва 14.1.3. 
с@в ек. уп. ијек. еијев 

севiб не него севiп (в.) 

севiп (не севiб), -апа м, ми. севапи, сева

па 14.1.1.С. 

севаплија, -ё м, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
севати ек. уп. ијек. сије вати 

севдалија, -ё м, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
севдалијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
еевдалiiнкi, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
еевдйх, -аха м, ми. севдаси, севдаха, севда-

сима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
C~Bёp ек. уп. ијек. cj~Bёp 

C~Bёp ек. уп. ијек. Сјевёр 

севера Ц ек. уп. ијек. сјеверац 

Севёрнв Америка ек. уп. ијек. Cj~BёPHB 

Америка 

сегмент 

Севёрна Кореја ек. уп. ијек. СјевёрнА Ко-

реја 

севёрни ек. уп. ијек. сј~вёрни 

Севёрни пол ек. уп. ијек. Сјевёрни пол 

e~BёpHO ек. уп. ијек. e~BёpHO 

ееверно8зијски ек. уп. ијек. сјеверно8зиј-

ски 

северноамерички ек. уп. ијек. сјеверноаме

рички 

северноафрички ек. уп. ијек. сјеверноа

фрички 

северноеврiiпски ек. уп. ијек. сјеверное-

врiiпски 

северљвк ек. уп. ијек. сјеверљак 

северљакиља ек. уп. ијек. сјеверљакиља 

Северљача и Северљача ек. уп. ијек. Сје-

верљача и Сјеверљача 

северљiчки ек. уп. ијек. сјеверљачки 

северозапад ек. уп. ијек. сјеверозапад 

северозападан ек. уп. ијек. сјеверозападан 

северозапад но ек. уп. ијек. северозапад но 

северозападљiк ек. уп. ијек. сјеверозапад-

љвк 

еевероиеток ек. уп. ијек. сјевероисток 

североисточан ек. уп. ијек. сјевероисточан 

североисточљак ек. уп. ијек. ејевероисточ-

љак 

е~веро-ееверозiпад ек. уп. ијек. ej~Bepo

-ејеверозапад 

северо-ееверозападан ек. уп. ијек. сјеверо

сјеверозападан 

северо-североисток ек. уп. ијек. сјеверо

-сјевероисток 

северо-североисточан ек. уп. ијек. cj~Bepo

сјевероисточан 

CeBilљa (шп. Sevi11a), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

еевиљеки, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
еевнути ек. уп. ијек. еијевнути 

Сегедин (мађ. Szeged), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Сегерс = Зегерс (ием. Seghers), -а м 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Сеги (мађ. Szegy, ум. Szegi), -ија м, иистр. 
-ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сегмент, -нта м, ми. сегменти, сёгмёната 

6.3.; 14.1.1.С. 
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сегментнрати 

сегментнрати, сегментйрам, 3. л. мн. сегмен
тирају, прил. сад. сегментирајући 14.5.1.1.(3). 

сегментни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сегнути, сёгнём и с~гнути, -нем = сеliи, сёг

нем 14.5.1.1.(1). 
сегрегационист(а), -е ж, мн. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

сегрегНрати,сегрегйрам,3.л.мн.сегрегИ-

рају, прил. сад. сегрегирајући 14.5.1.1.(3). 
сёд ек. уп. ијек. сйјед 

с~далица ек. уп. ијек. сј~далица 

с~дало ек. уп. ијек. сј~дало 

c~дaM 14.4.1. 
седамдесет 14.4.1. 
седамдесетак, ПРИЛ. 14.6. 
седамдесети, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.4.2. 
седамдесетина и седамдесетина, -е Ж, ген. 

МН. -ина 14.1.2.1.Ь. 

седамдесетница, -е Ж, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

седамдесетогодишњак, -ака М, ВОК. -њаче, 

МН. -њаци, -њака, -њацима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

седамдесетогодишњакиња, -е Ж, ген. МН. 

-йња 14.1.2.1.Ь. 

седамдесетогодишњй, -а, -е, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
седамдесетогодишњица, -е Ж, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

седамдесетоднёвни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
седамдесеторица, -е Ж 14.1.2.1.Ь. 

седамдесет - осамдесет, (с цртом, не цр-

тицом). 

седамнаест 5.2.5.; 14.4.1. 
седамнаестак, ПРИЛ. 5.2.5.; 14.6. 
седамнаестгодишњи = седамнаестогоди-

ШЊИ, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
седамнаестерац, -рца М, инстр. -ем (не -ом), 

МН. седамнаестерци, седамнаестераца 5.2.5.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

седамнаестерица = седамнаесторица (в.) 

седамнаести, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.5.; 4.2.а.; 
14.4.3. 

седамнаестина и седамнаестина, -е Ж, ген. 

МН. -ина 5.2.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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с~дишни 

седамнаестица, -е Ж, ген. МН. -ица 5.2.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

седамнаестогодишњй = седамнаестгоди
шњи (в.) 

седамнаестогодишњица, -е Ж, ген. МН. -и ца 

5.2.5.; 14.1.2.1.Ь. 
седамнаесторица = седамнаестерица, -е 

Ж 14.1.2.1.Ь. 

седамнаесторо = р. седамнаестеро, ИНДКЛ. 

5.2.5.; 14.1.3. 
c~дaM - осам, (с цртом, не цртицом). 

седампОстотнй = седампроцентни, -а, -о, 
ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

седампроцентни = седампОстотни (в.) 

c~дaMCTO = c~дaM стОтина 14.4.1. 
седамстогодишњи, -а, -е, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
седамстогодишњица, -е Ж, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

с~амстоти, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.4.2. 
c~дaM стотина = c~дaMCTO (в.) 

с~дати ек. уп. ијек. сј~дати 

седење ек. уп. ијек. сједење 

седети ек. уп. ијек. сједети 

седети ек. уп. ијек. сједјети и сједити 

Седеliи Бик ек. уп. ијек. Сједеliи Бик 

седеliи ек. уп. ијек. сједеliи 

седеliке = седеliки ек. уп. ијек. сједеliке = 
сједеliки 

седеliки = седеliке (в.) 
седеф, -а м, МН. седефи, сёдефа 14.1.1.С. 

седефли, ПРИД. ИНДКЛ. 

седефлија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
седимент, -нта М, МН. седименти, седимена

та 6.3.; 14.1.1.С. 
седиментан, -тна, -тно, одр. седиментни, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
седиментски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
седина и с~дина ек. уп. ијек. сједина и сје

дина 

седеоц не него седелац (в.) 

седити, сёдим, прил. сад. седећи, (чинити се

дим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
Седих (рус. Седых), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
с~дишни ек. уп. ијек. сј~дишни 



седйште 

сёдйште ек. уп. ијек. сјёдйште 

седланйк, -ика М, вок. сёдланйче, МН. се

дланици, седланика, седланицима 1I.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

седлiр, -ара М, вок. сёдлару и сёдларе, инстр. 

-аром и -арем, МН. седла ри, седлара и сёдЛiр, 

-а, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. сёдлари, сё-

длара 14.1.1.а. 

седларев и седларев = седларов и седлi

ров, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седларија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сеДЛliров и сёдЛiров = седларев и седлi

рев (В.) 

седлiрскй и сёДЛiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
седларство, -а С, ген. МН. -ства 11.2.1.(2); 

14.1.3. 
седло, -а с, МН. седла, седма и седла 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
седмерац, -рца М, инстр. -рцем (не -ом), МН. 

седмерци, ceДMepiiцa 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
седмерачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

]4.3. 
седмй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.4.2. 
седмина и седмина, -е Ж, ген. МН. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

седмичан, -ч на, -чно, одр. седмичнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
седмичнйк, -йка М, МН. седмичнйци, сед

мичнйка, седмичнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
седмично, прип. 14.6. 
седмобој, -оја М, инстр. -ем (не -ом), МН. сёд

мобоји, сёдмобоја 14.1.1.Ь. 

седмоrодишњiк, -ака М, вок. -њiiче, мн. сед

могодишњаци, седмогодишњiiка, седмогоди

шњацима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сеДМОГОДИШЊii, -а, -е, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
Седмогодишњй pJiт, Седмогодишњег(а) ра

та М 1.2.1.1Ј.; 14.1.1. 
седмогодишњица, -е Ж, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

седмодёлан ек. уп. ијек. седмодјёлан 

седмодјёлан ијек. (ек. седмодёлан), -лна, 

-лно, одр. седмодU)елнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.3.2.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сёђй 

седмоднёвнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седмокрак, -а, -о, одр. седмокракй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седмомесечнй ек. уп. ијек. седмомјесечий 

седмомјесечнй ијек. (ек. седмомесечий), -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
седмонедёљнй ек. уп. ијек. седмонедјёЉНЙ 

седмонедјёЉНЙ ијек. (ек. седмонедёљнй), -а, 

-о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
седмори, -е, -а, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седморица, -е Ж 14.1.2.1. 
седморо 14.4.3. 
седморук, -а, -о, одр. седморукй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седмilcложан, -жна, -жно, одр. седмОсложнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
седмilcтран, -а, -о, одр. седмОстранй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седмilcтрук, -а, -о, одр. седмОструкй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
седмilcтруко, прип. 14.6. 
седмоугао, -гла М, МН. седмоуглови, седмо

углова 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1.с. 
седмоугаонйк, -йка М, МН. седмоугаонйци, 

седмоугаонйка, седмоугаонйцима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

седмошк6лац, -лца М, вок. сёдмошколче, ин

стр. -лцем (не -ом), МН. седмошк6лци, седмошко

лiiца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
седмошколка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
седмошколкин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
седмошколскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
седница ек. уп. ијек. сјёдница 

седничити ек. уп. ијек. сјёдничити 

сёдничкii ек. уп. ијек. сјёдничкй 

сёднути ек. уп. ијек. сједнути 

седоорад ек. уп. ијек. сједОбрад 

седоглав ек. уп. ијек. сједоглав 

седокос ек. уп. нјек. сједокос 

седост ек. уп. ијек. сиједост 

седоliа ек. уп. ијек. сједоliа 

сеђёње ек. уп. ијек. сјеђёње 

сёђй В. под сед 
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сезати 

сезати, сежём, прип. сад. сежући и сезати, 

-жём, прип. сад. сёжући 14.5.1.1.(1). 
сезонац, -нца м, вок. сёзонче, иистр. -нцем 

(не -ом), мн. сез6нци, сезонаца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.а. 

сеиз, -а м, вок. -е, мн. сеизи сёйза 5.2.2.; 
14.1.1.а. 

сеИзмичан, -ч на, -чно, одр. сеизмичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = сеизмич

кн, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сеизмичкii = сеilзмичан (в.) 
сеизмологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сеизмолошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
сејалица ек. уп. ијек. сiiјалица 

сејати ек. уп. ијек. сiiјати 

сејаliн ек. уп. ијек. сијаliii 

сејач ек. уп. ијек. сијач 

сејача ек. уп. ијек. сијача 

сејачица ек. уп. ијек. сијачица 

сејачицин ек. уп. ијек. сијачицин 

сејмен(ин), -а м, ВОК. -е, МН. сејмени, сёјмё-

на 14.1.1.а. 

Сејшелска острва, Сејшелскйх острва с 

1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
сека, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ВОК. секо, ген. МН. 

-ка, (хипок. од сестра) 11.3.2.а.; 14.1.2.1.а. 

секанс, -а м, МН. секанси, сёканса 14.1.1.С. 

сек8нта и секанта, -ё ж, ген. МН. секантй и 

секантй 14.1.2.1.Ь. 

секантан, -тна, -тно, одр. сеюiнтнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
секантност, -ости ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
секач ек. уп. ијек. сјекач 

секвенца, -ё ж, ген. МН. -цй 14.1.2.1.Ь. = се

квенција, -ё ж, дат. -ији, ИнСТр. секвенцијом, 

ген. МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Секви (итаn. Sequi), -ија м, инстр. -иј ем 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
секвоја, -ё ж, ген. МН. -6ја 14.1.2.1.Ь. 

секин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
секира ек. уп. ијек. сјекира 

секирати (се), секирам (се), прип. сад. секи

рајући (се) 14.5.1.1.(3). 
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секста 

секица и секица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца, 

(дем. од сека) 14.1.2.1.а.Ь. 

секирација, -ё ж, дат. -ији, инстр. секираци-

јом, МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
секирiiште ек. уп. ијек. сјекирiiште 

секирче ек. уп. ијек. сјекирче 

секирчина ек. уп. ијек. сјекирчина 

секичин и секичин, -а, -о, ген. мн. -йх, (пре-

ма секица и секица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
секондхенд, ПРИД. ИНДКn. 

секотина ек. уп. ијек. сјекотина 

секретар, -ара м, ВОК. секретару и секретаре, 

инстр. -арем и -аром, МН. секретари, секретара 

14.1.1.а. 

секретарев = секретаров, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
секретаријат, -ата м, МН. секретаријати, са

кретаријата 5.1.5.; 14.1.1.d. 
секретарица, -ё ж, ген. МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

секретаричин, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
секретарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

секретаров = секретарев (в.) 
секретарскн, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
секретёр, -ера м, инстр. -ом, МН. секретери, 

секретера 14.1.1.Ь. 

секреција и секрёција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, МН. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сексагон не него хексагон (в.) 

Сексард (мађ. Szekszard), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

сексепiiл (не сексипiiл), -а м, МН. -ли, -йла 

14.1.1.С. 

сексепiiлан (не сексипiiлан), -лна, -лно, 

ОДр. сёксепйлнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сексипйл не него сексепйл (в.) 

сексипiiлан не него сексепiiлан (в.) 

сексолог, -а м, ВОК. -ложе, МН. сексолози, 

сексолога, сексолозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сексологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Секст = Сексто, -та м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
секста, -ё ж, ген. МН. -тй 14.1.2.1.Ь. 



секстант 

секстант, -нта м, мн. секстанти, cёKcTiiнaTa 

6.3.; 14.1.1.С. 
секстет, -ета м, мн. секстети, секстета 

14.1.1.С. 

секстилitон, -она м, мн. секстилиони, сек-

стилиона 5.2.3.; 14.1.1.С. 
секстина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

Сексто = Секст (в.) 
сёксуiiлан, -лна, -лно, одр. сёксуалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сексуалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
секс-шоп (енгn. sex shop), сёкс-шёша м, сёкс

-шопу 12.2.; 15.1.1.а. 
секта, -ё ж, ген. мн. -тй 14.1.2.1.Ь. 

сектiiш, -аша м, вок. сёкташу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. секташи, секташа 14.1.1.а. 

секташити, секташйм, прип. сад. секташё

ћи 14.5.1.1.(4). 
секташтво, -а с, мн. секташтва, секташтава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
сектор, -а м, инстр. -ом, мн. сёктори, сёкто

ра 14.1.1.Ь. 

секуларизовати, секушiризујём, прип. сад. 

секуларзујући 14.5.1.1.(2) (и секуларизирати, 
секуларизйрам, 3. n. мн. секуларизирају, прип. 

сад. секуларизирајући 14.5.1.1.(3». 
секунд, -а м, мн. секунди, секунда 14.1.1.С. 

= секунда, -ё ж, мн. секунде, секунди 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

секунда = секунд (в.) 
секундант, -а м, мн. сакунданти, секунда

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
секундантскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
секунднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
секутиЬ и секУтиЬ ек. уп. ијек. сјекутиЬ и 

сјекУтиЬ 

секција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -иј е, 

сёкцйја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
секцйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
секцирати не него сецирати (в.) 

селiiм, -ама м, МН. селами, селама 14.1.1.С. 

селективност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Селчанин 

селектИрати,селектирам,3.n.мн.селектИ

рају, прип. сад. селектирајући 14.5.1.1.(3). 
селектор, -а м, вок -у И -е, инстр. -ом, МН. се

лектори, селектора 14.1.1.а. 

селекција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
селекцйјскй = селекционй (в.) 

селекционiiр, -ара м, ВОК. сёлекционару и 

сёлекционаре, инстр. -аром и -арем, МН. селек

ционари, селекционара 5.2.3.; 14.1.1.а. 
селекционй, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. и селекцйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

селекционисати, селекционишём, прип. сад. 

селекционишући 14.5.1.1.(2) (и селекционира
ти, селекционирам, 3. n. МН. селекционирају, 

прип. сад. селекционирајући 14.5.1.1.(3». 
селен, -а м, МН. селени, сёлёна, бот. 14.1.1.С. 

селен, -ена м, хем. 14.1.1. 
селенијум, -а м, инстр. селёнијумом (и селе

ниј, -а м, инстр. селёнијем) 14.1.1. 
селење не него сељење (в.) 

селидба, -ё ж, ген. МН. селидаба 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

селидбенй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
селилац (не селиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, ин

стр. -иоцем (не -ом), МН. селиоци, селилаца, се

лиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; ll.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
Селим (аnб. Selim), -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.b.; 14.1.1.а. 
селиоц не него селилац (в.) 

селити (се), -йм (се), прип. сад. селёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
селица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.l.a.b. 
Селишчев (рус. Селищев), -а м, инстр. -ом И 

-им 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

село ек. уп. ијек. сијело 

село, -а с, МН. сёла, сёла 14.1.3. 
селотејп, -а м, мн. сёлотејпи, сёлотёјпа 

14.1.1.С. 

селскй = сеоскй (в.) 

Селца, Сёлаца с, МН. 1.2.1.I.h.; 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
селце = сеiще (в.) 
Селчанин, -а м, МН. Селчани, Селчана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
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Селчiнка 

Селчанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Селџук, -а м, ми. Селџуци, Сёлџука, Селџу

цима 1.2.1.1.d.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
Селџукнња, -ё ж, геи. ми. -йња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

селџуЧКii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

сеља, -е м = сељо, -е м, дат. сељн, ак. сељу, 

ВОК. сёљо, иистр. сељом и сељо, -а м, дат. сељу, 

ак. сеља, ВОК. сёљо, инстр. сељом, ми. сеље, се

ља 14.1.1.g. 
сељак, -ака м, ВОК. сёљаче, МН. сељаци, сеља

ка, сељацима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сељакатн се, -кам (се), ПРИЛ. сад. сељакајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
сељакнња, -е ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1.Ь. 

сељакуша, -е ж, ген. МН. -уша 14.1.2.1.Ь. 

сељанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сељвнкнн, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сељанче и сељанче = сељаче и сељаче, -ета 

с, зб. -чад, -чiiди 3.1.3.; 14.1.3.С. = сељачиli, -а м, 

инстр. -ем (не -ом), МН. сељачићи, сељачйћа, (дем. 

од сељак) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
сељiнчнца и сељанчнца, -е ж, ген. МН. -йца, 

(дем. од сељанка) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сељанчнцнн, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сељаче и сељаче = сељанче и сељанче (в.) 

сељачнна, -е м, ген. МН. -йна, (ауг. од сељак) 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сељачнli = сељанче и сељанче (в.) 
Сељачка буна, Сељачке буне ж 1.2.1.1.ј.; 

14.1.2.1. 
сељачкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сељаштво, -а с, МН. сељаштва, сељаштава и 

сељаштва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сељёње ек. уп. ијек. сијељёње 

Сељман (алб. Selman), -а, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

сељо = сеља (в.) 

сем, предл. с ген. 

семантика, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
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семнколон 

семантнчар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ем и -ом, 

МН. семантичари, семантичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
семантнчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
семафор, -а м, иистр. -ом, МН. сёмафори, сё-

мафора 14.1.1.Ь. 

семе ек. уп. ијек. сјеме 

семевод ек. уп. ијек. сјемевод 

семенвр ек. уп. ијек. сјеменар 

семенара ек. уп. ијек. сјеменара 

семенарев = семенаров ек. уп. ијек. сјемена-
рев = сјеменаров 

семенарка ек. уп. ијек. сјеменарка 

семенврннца ек. уп. ијек. сјеменiрница 

ceMeHipcKii ек. уп. ијек. cjeMeHipcKii 
семеиарство ек. уп. ијек. сјеменарство 

семеиаст ек. уп. ијек. сјеменаст 

ceMeHii ек. уп. ијек. сјеменй 
семенйк и семенйк ек. уп. ијек. сјеменйк и 

сјеменйк 

семенйшнй ек. уп. ијек. сјеменйшнй 

семеништарац ек. уп. ијек. сјемеништарац 

семенйште ек. уп. ијек. сјеменйште 

семёнка ек. уп. ијек. сјемёнка 

семенквр ек. уп. ијек. сјеменквр 

семеновод и семеновод ек. уп. ијек. сјемено

вод и сјеменовод 

семенскй ек. уп. ијек. сјеменскй 

семењвк и семењвк ек. уп. ијек. сјемењак 

и сјемењвк 

семењача и семењача ек. уп. ијек. сјемења

ча и сјемењача 

семёње ек. уп. ијек. сјемёње 

Семеринr (нем. Semmering), -а м 1.2.1.1.Ь.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

семеринr, -а м, МН. сёмеринзи, сёмеринга, 

сёмеринзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
семестар, -стра м, инстр. -стром, МН. семе

стри, семестара 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
ceMecTapcKii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
семијон, -6на м, ми. семиј6ни, семиј6на 

5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 
семиколон, -6на м, МН. семикол6ни, семи

кол6на и семиколон, -а м, МН. семиколони, се

миколона 14.1.l.С. 



семинар 

семинар, -а м, иистр. -ом И -ем, ми. сёмина

ри, сёминара и семинар, -ара м, иистр. -аром и 

-арем, ми. семинари, семинара 14.1.1.Ь. 

семинарац, -рца м, ВОК. сёминарче, иистр. 

-арцем (не -ом), мн. семинарци, семинараца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
семинарист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

семинарскii и семинарскii, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
семиологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
семиОтика, -ё ж, дат. -ци (не -ки), геи. ми. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
CeMiiT, -ита м, ми. Семити, Семита = Семи-

1iанин, -а м, ми. Семиhани, Семиhана 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.a. 

семитilзам, -зма м, ми. семитизми, семити-

зама, семитизмима 6.1.3.; 14.1.1.Ь. 
ceMiiTCKii, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Семи1iанин = CeMiiT (в.) 
семифинале и семифинале, -ал а с, геи. ми. 

-ала 14.1.3. 
Семјон (рус. Семён), -а м, 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

семф не него сенф (в.) 

сен ек. уп. ијек. сјен 

Сен-Симон (фр. Saint-Simon), Сён-Сим6на 
м 14.1.1.; 15.1.1.Ь. 

Сен Назер (фр. Saint Nazaire), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Сена (фр. Seine), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сена ек. уп. ијек. сјена 

сенара ек. уп. ијек. сјенара 

ceHapHiiK ек. уп. ијек. cjeHapHiiK 
сенаст ек. уп. ијек. сјенаст 

сенат, -ата м, ми. сенати, сената 14.1.1.С. 

сенатор, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом, МИ. се-

натори, сенатора 14.1.1.а. 

сенатiiријум, -а, иистр. сенаторијумом, ми. 

сенаторијуми, сенаторијума (и сенатiiриј, -а 

м, иистр. сенаторијем, ми. сенаторији, сенато

рйја) 14.1.1. 
сенаторскн, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ceHaTcKii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 

сензуалистичан 

Сендај (јап. Sendai), -а м, иистр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сендвич, -а М, ми. сендвичи, сёндвйча 

14.1.1.С. 

Сенегалац, -лца М, иистр. -лцем (не -ом), 

ми. Сенегалци, Сенегалiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

сензал, -ала м, ВОК. сёнзале, ми. сензали, сен

зала 14.1.1.а. 

сензалскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сензација и сензација, -ё ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом, МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сензационалан, -лна, -л но, одр. сёнзацио

налнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сензационалист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -ис

тима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
сензационалистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 

3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сензационално, прип. 5.2.3.; 14.6. 
сензационалност, -ости Ж, иистр. -ости И 

-ошhу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сензибiiлан, -лна, -лно, одр. сёнзибйлнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сензибilлизовати, -зујём, прип. сад. сензиби

лизујуhи 14.5.1.1.(2) (и сензибилизирати, сен
зибилизйрам, 3. П. ми. сензибилизирају, прип. 
сад. сензибилизирајуhи 14.5.1.1.(3». 

сензибилИтёт, -ета М, МИ. сензибилитети, 

сензибилитета 14.1.1.С. 

сензибiiлно, прип. 14.6. 
сензибилност, -ости ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сензитiiван, -вна, -вно, одр. сёнзитйвнй, -а, 

-о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сензитивност, -ости ж, иистр. -ости И -ошhу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сензор, -а м, иистр. -ом, МИ. сёнзори, сёнзо

ра 14.1.l.d. 
сензуалац, -лца, ВОК. сёнзуалче, иистр. -ал

цем, ми. сензуалци, сензуалаца 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

сензуалист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

сензуалистичан, -ч на, -чно, одр. сензуали

стичнй, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = сензуалистичкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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сензуалнстичкА 

сензуалнстичкА = сензуалнстичан (в.) 
сензуалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сенАк ек. уп. нјек. сјенАк 

сеНЙJlан, -лна, -о, одр. сенилни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сенилац, -лца м, вок. сёнилче, инстр. -илцем 

(не -ом), мн. сенилци, сенилаца 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; 
l1.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

сенилитн, сенйлим, прип. сад. сенйлёћи 

14.5.1.1.(4). 
сенилност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сен ило ек. уп. ијек. сјенило 

сёниор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, МН. сёни

ори, сёниора 5.2.3.; 14.1.1.С. 
сениорат, -ата м, МН. сениорати, сениората 

5.2.3.; 14.1.1.d. 
сениоратскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сениорка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -КИ 

5.2.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
сениорскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сенити ек. уп. ијек. сјенити 

сеница и сеница ек. уп. ијек. сјеница и сје-

ница 

сенйчкй ек. уп. ијек. сјенйчкй 

сенйште ек. уп. ијек. сјенйште 

сёнка ек. уп. ијек. сјёнка 

сёно ек. уп. ијек. сијено 

сеновит ек. уп. ијек. сјеновит 

сен ови то ек. уп. ијек. сјеновито 

сеновитост ек. уп. ијек. сјеновитост 

сенокос ек. уп. ијек. сјенокос 

сенокосан ек. уп. ијек. сјенокосан 

сенокоша ек. уп. ијек. сјенокоша 

сёнскй ек. уп. ијек. сијенскй 

Сент Етјён (фр. Saint-Etienne) 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Сёнта, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
сентенца, -ё ж, ген. мн. -ци 14.1.2.1.Ь. = сен

тенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -ије, -иј а 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сентнмент, -а м, МН. сентименти, сентиме

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
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сеоскА 

сентименталан, -лна, -лно, одр. сёнтимен

талнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сентименталilзам, -зма м, МН. сентимента

лизми, сентиментализама, сентиментализми

ма 6.1.3.; 14.1.1.с. 
сентиментализовати, сентиментализујём, 

прип. сад. сентиментализујући 14.5.1.1.(2) (и сен
тиментализирати, сентиментализирам, 3. П. 
МН. сентиментализирају, прип. сад. сентимен

тализирајући 14.5.1.1.(3». 
сентименталист(а), -ё м, МН. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

сентименталка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -КИ 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

сентиментално, прип. 14.6. 
сентименталност, -ости ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Сен Тропё (не Сен Тропез, фр. Saint Tropez), 

Сён Тропеа м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Сенliанин, -а м, мн. Сенћани, Сенћана, (ста

новник Сенте) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
CeHliaHKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -КИ, 

(становница Сенте) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
сенliанскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Сён

та) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сенф (не семф), -а м, МН. сёнфови, сёнфова 

14.1.1.С. 

сенчати ек. уп. ијек. сјенчати 

сёнчити ек. уп. ијек. сјёнчити 

сењак ек. уп. ијек. сјењак 

Сењанка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -КИ 1.2.1.1.h.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

сењачкй ек. уп. ијек. сјењачкй 

сёње ек. уп. ијек. сјёње 

сењёње ек. уп. ијек. сјењёње 

Сењи (итап. Segni), -ија м, инстр. -иј ем 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
сењор, -ора м, ВОК. сёњору и сёњоре, инстр. 

-ором, МН. сењори, сењ6ра 14.1.1.а. 

сеОба, -ё ж, ген. МН. -оба 7.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
СеОба народа 1.2.1.1ј. 

СеОба Србаља, ПИК. 1.2.1.1ј. 

сеобенй = сеобнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
сеобнй = сеобенй (в.) 

сеоскй, -а, -о, ген. МН. -их и селскй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 7.2.2.с.; 14.3. 



сеiще 

сеоце, -а с, МИ. сео ца, селiiца и сеоца и селце, 

-а с, МИ. селца, селаца 7.2.2.с.; 14.1.3. 
сепаратист(а), -ё ж, МИ. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

сепаратистичкй, -а, -6, геи. МИ. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

сепаратисткиња, -ё ж, геи. ми. -иња 

14.1.2.1.Ь. 

сепарiiтор, -а М, ВОК. -у И -е, ииетр. -ом, ми. 

сешiратори, сешiрат6ра 14.1.1.а. 

сепарё, -еа М, МИ. сепареи, сепареа, сепарее 

5.1.6.; 14.1.1.с. 
сепарисати (се), -шём (се), прил. сад. сешiри

шући (се) 14.5.1.1.(2) (и сепарирати (се), сешi
рирам (се), 3. л. ми. сепарирају, прил. сад. сепа
рирајући 14.5.1.1.(3). 

сепија и сепија, -ё ж, дат. -иј и, ВОК. -ијо, ииетр. 

-иј6М, МИ. -иј е, -иј а, зоол. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сепијии и сепијин, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
сепса, -ё ж, геи. МИ. -си 14.1.2.1.Ь. 

сеПТёмбар, -бра М 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сiштёмбарскii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
септёт, -ета М, ми. септети, септета 14.1.1.с. 

септилион, -она м, МИ. септилиони, септи

лиона 5.2.3.; 14.1.1.с. 
септима и септима, -ё ж, геи. ми. сёптима и 

септима 14.1.2.1.Ь. 

септичан, -ч на, -чно, одр. септични, -а, -6, 
геи. МИ. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

септичкii, -а, -6, геи. МИ. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сер (06. иидкл.), -а М 14.1.1. 
серај не него сарАј (В.) 

сераскер = серашћер, -а М, иистр. -ом (не 
-ем), МИ. -ери, -ёра 14.1.1.Ь. 

серашћер = сераскер (В.) 
сербез = сербес, прил. 14.6. 
сербес = сербез (В.) 
сербокроатистика, -ё ж, дат. -ци, геи. МИ. 

-и ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
сербокроатист(а), -ё М, МИ. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

сербокроаТИСТИЧКii, -а, -6, геи. МИ. -их 4.2.а.; 
14.3. 

серйјскй 

Сервантес (шп. Cervantes), -а м 1.2.1.1.a.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

сервер и сервер, -а М, ииетр. -ом, МИ. сервери 

и сёрвери, сёрвёра 14.1.1.Ь. 

сервiiлан, -лна, -лно, одр. сёрвилни, -а, -6, 
геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а., 14.3. 

сервйлно, прил. 14.6. 
сервилност, -ости ж, ииетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сервйрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -ки 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

сервйс, -иса М, МИ. сервиси, сервиса и сер

вис, -а М, МИ. сервиси, сёрвиса 14.1.1.с. 

сервисирати, сервисирам,3. л. ми. сервиси

рају, прил. сад. сервисирајући 14.5.1.1.(3). 
сервйснй, -а, -6, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
сервомеханизам, -зма М, МИ. сервомеха

низми, сервомеханизама, сервомеханизмима 

6.1.3.; 14.1.1.d. 
сервосистём, -ема М, МИ. сервосистеми, сер

восистема 14.1.1.с. 

сервоуправљiiч, -ача м, ииетр. -ачем (не 

-ом), МИ. сервоуправљачи, сервоуправљача 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
Сергёј, -еја М, ииетр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 

5.1.6.; 14.1.1.Ь. 
серцйр (не срцйр), -ара М, ВОК. сёрдару и сёр

даре, ииетр. -аром и -арем, МИ. сердари, сердара 

14.1.1.а. 

серцйр Јанко, сердара Јанка М 1.2.1.1.a.; 
14.1.1. 

серцарев = серцаров, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 

14.3. 
серцарица, -ё ж, ВОК. -е, геи. МИ. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

серцаричин, -а, -о, геи. МИ. -их, (према сер-

цари ца) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
серцаров = серцарев (В.) 
серцарство, -а с, геи. МИ. -ства 14.1.3. 
сержант, -нта М, ми. сержанти, сержаната 

6.3.; 14.1.1.с. 
серија и серија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј6м, 

МИ. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
серијал, -ала М, ми. серијали, серијала 5.1.5.; 

14.1.1.с. 

серйјскй и серйјскii, -а, -6, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 
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сериозан 

сериозан, -зна, -зно, одр. сёриозни, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сериозно, прип. 5.2.3.; 14.6. 
сери6зност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
серкл, серкла М, мн. серклови, серклова 

14.1.1.С. 

серолоrија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

серолошки (не серолошки), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
cepoHeraTiiвaH, -вна, -вно, ген. мн. -их 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
серопозитиван, -вна, -вно, ген. мн. -их 6.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
серотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
серотерanијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сертификат, -ата М, мн. сертификати, сер-

тификата 14.1.1.с. 

серум, -а м, мн. серуми, серума 14.1.1.С. 

серумски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
серфовати боље сурфинr, сурфер, сурфо-

вати, (В. ПОД сурфинr) 

серщща не него сеџада (В.) 

Сесил (енгn. СесЩ, индкn. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

сести ек. уп. ијек. сјёсти 

сестнна, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

сестра, -ё ж, ген. мн. сестара 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

сестримити (се), -им (се), прип. сад. сёстри-

мёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
сестри н, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
сестрински, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
сестринство и сестрннство, -а с, МН. -ства, 

-става 6.2.2.Ь.; 14.1.3. 
сестрити (се), -им (се), прип. сад. сёстрёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
сестриli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

сёстрићи, сёстрића 3.2.3.; 14.1.1.а. 
сестричина, -ё ж, ген. МН. -ина = сестрична, 

-ё ж, ген. МН. -ни 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сестричиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. сёстричићи, сёстричићii, (дем. ОД сестриli) 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
сестрична = сестричина (В.) 
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сециште 

сестроубitство, -а с, МН. сестроубиства, се

строубистiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сестроубitца и сестроубица, -ё м, ВОК. -е, ген. 

МН. сестроубица и сестроубица 14.1.2.1.а.Ь. 

сет, сета м, МН. сетови, сетова 14.1.1.С. 

сета ек. уп. ијек. сјета 

сетан ек. уп. ијек. сјетан 

сетва ек. уп. ијек. сјетва 

сетвени ек. уп. ијек. сјетвени 

сетер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, МН. сётери, сё-

тёра 14.1.1.Ь. 

сетеченто, -а м 14.1.1.С. 

сетити (се) ек. уп. ијек. сјетити (се) 

сетно ек. уп. ијек. сјетно 

сетност ек. уп. ијек. сјетност 

сётовати (се) ек. уп. ијек. сјётовати (се) 

сеliати (се) ек. уп. ијек. сјеliати (се) 

сеliи = сеrнути (В.) 
сеliи ек. уп. ијек. сјећи 

сеliија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. -ије, 

сёћија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сеф, сефа м, МН. сефови, сефова 14.1.1.С. 

Сефард, -а м, МН. Сефарди, Сёфарда 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.а. 

сефардски, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сефте, прип. 14.6. 
сефте, -ета с 14.1.3. 
сефтеисати (не сефтејисати), сефтеишём, 

прип. сад. сефтеишући 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
сефтејисати не него сефтеисати (В.) 

сефтеџија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -иј а 3.4.3.; 14.1.1.а. 
сецати ек. уп. ијек. сјецати 

сецесија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сецесијски, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сецесионист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

5.2.3.; 14.1.I.е. 
сецесионистички, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сецесионисткиња, -ё ж, ген. МН. -иња 5.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

сецикеса ек. уп. ијек. сјецикеса 

сецitрати (не секцitрати), сецирам, 3. n. МН. 

сецирају, прип. сад. сецирајући 14.5.1.1.(3). 
сециште ек. уп. ијек. сјециште 



сецкалица 

сецкалица ек. уп. ијек. сјецкалица 

сецкати ек. уп. ијек. сјецкати 

сецнути ек. уп. ијек. сјецнути 

сецовати, -цујём, прил. сад. сёцујући 

14.5.1.1.(2). 
сеча ек. уп. ијек. сјеча 

сечентilзам, -зма м, мн. сечентизми, сечен

тизiiма, сечентизмима 6.1.З.; 14.1.1.с. 

сечентист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

сечентистички, -а, -о, ген. мн. -их З.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сеченто, -а м, мн. сеченти, сечента 14.1.1.с. 

сечёње ек. уп. ијек. сјечёње 

Сечењи (мађ. Szecsenyi, трад. Szechenyi), -иј а 
м, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

сечивица и сечивица ек. уп. ијек. сјечиви

ца и сјечивица 

сечиво ек. уп. ијек. сјечиво 

сечимицё и сечимицё ек. уп. ијек. сјечими-

цё и сјечимицё 

сечка ек. уп. ијек. сјечка 

сечкалица ек. уп. ијек. сјечкалица 

Сечуан = Сйчуан (В.) 

сеоада (не сероада), -ё ж, ген. мн. -ада З.4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

сибilлант, -а м, мн. сибйланти, сибиланата 

6.З.; 14.1.1.с. 

сибиларизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Сибирац, -рца м, инстр. -рцем (не -ом), мн. 

Сибирци, Сибираца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Сибирка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.l.d.; 11.З.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сибирски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сивац, -вца м, вок. сивче, инстр. -вцем (не -ом), 

мн. сивци, сиваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
сивети ек. уп. ијек. сивјети 

си-ви (енгл. СУ = лат. curricu1um vitae), -ја 
м, инстр. си-вијем, мн. си-вији, си-ви ја 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

сивило, -а с, ген. мн. сивила 14.1.3. 
сиви ти, сивим, прил. сад. сивёћи, (чинити 

сивим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
сивјети ијек. (ек. сивети), сивим, прил. сад. си

вёћи, (постајати сив) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

сигналист(а) 

сивка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сивкаст, -а, -о, ОДР. сивкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
сивко, -вка м, инстр. -вцем (не -ом), мн. сивци, 

сиваца, сивцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
сиво и сиво, прил. 14.6. 
сивомicлинаст, -а, -о, одр. сивомаслинасти, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.З. 
Сивоња, -ё м, вок. Сивоња, (име вола) 

1.2.1.1.е.; 14.1.1.а. 

сивоња, -ё м, мн. сивоње, сивоња, (назив за 

вола и магарца сиве длаке) 1.2.1.1.е.; 14.1.1. 
сивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу З.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сивоliа, -ё ж, ген. мн. -ОМ З.2.З.; 14.1.2.1.Ь. 

сивочеличан, -чна, -чно, ОДР. сивочелични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.З. 
сивуља, -ё ж, ген. мн. сивуља 14.1.2.1.Ь. 

сивуљаст, -а, -о, ОДР. сивуљасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сивцов не него сивчев (В.) 

сивчев (не сивцов), -а, -о, ген. мн. -их З.1.2.; 

4.2.а.; 14.З. 

Сигет (мађ. Szigetvar), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Сигетскii бйтка, Сигетскё биткё ж, дат. 

Сигетској бици 1.2.1.1.ј.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

сигетскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сигисмунд, -а м, вок. -е 1.2.1.I.a.; 15.1.1.b.; 

14.1.1.а. 

Сигишоiра (рум. Sighi~oara), -ё ж 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сиrнализiтор, -а м, инстр. -ом (не -ем), мн. 

сигнализатори, сигнализатора 14.1.1.а. 

сигнализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сигнализовати, -зујём, прил. сад. сигнали

зујући 14.5.1.1.(2) (и сигнализирати, сигнали
зирам, з. л. мн. сигнализирају, прил. сад. си гна

лизирајући 14.5.1.1.(3» = сиrналисати, -шём, 

прил. сад. сигналишући 14.5.1.1.(2). 
сигналисати = сигнализовати (В.) 
сигналист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 
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сигнирати 

сигнирати, сигнирам, 3. л. мн. сигннрају, 
прил. сад. сигннрајући 14.5.1.1.(3). 

сигурност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а., 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сигурностан, -сна, -сно, одр. сигурносни, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
CiIд (шп. Cid), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

сидерургија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сидерургйјскй = сидеруршкй, -а, -о, ген. 

ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сидеруршкй = сидерургйјскй (В.) 

CilдHej (енгл. Sydney), -а м, инстр. -ем (не 
-ом)I.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

cilдpeЊAK, -а м, ми. сидрењаци, сидрења

ка, сидрењацима, и сидреЊiК, -ака м, ми. си

дрењаци, сидрењака, сидрењацима l1.1.1.а.(1); 

14.1.1.с. 

сиже, -еа м, мн. сижеи, сижеа, ак. сижее 

5.2.2.; 14.1.1.с. 
сИжејнй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сизерен, -ена м, вок. сйзерену, мн. сизерени, 

сизерена 14.1.1.а. 

сизеренство,-ас,ми.сизеренства,сизерен

става 6.2.2.а; 14.1.3. 
Сизиф (не Сисиф), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
СИзифов, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сИзифовскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

сйјалица ијек. (ек. сёјалица), -е Ж, ген. мн. 

-ица 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сијалица и СИјалица, -е Ж, ген. мн. -и ца, 

(електрична)14.1.2.1.Ь. 

сијаличнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сијамскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Сијан и Си'ан (кин. Хј'ап), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сијати (се) = сјiги (се) (В.) 
сијати ијек. (ек. сёјати), -јем, прил. сад. сйјући 

(ек. сёјући) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
сијаliй ијек. (ек. сејаliй), -а, -е, геи. ми. -их 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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сијiч ијек. (ек. сејАч), -ача м, вок. сйјачу (ек. 

сёјачу), инстр. -ачем, ми. -ачи, -ача 2.1.5.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 

сијача ијек. (ек. сејача), -е ж, геи. мн. сйјача (ек. 

сёјача) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сијачица ијек. (ек. сејачица), -е Ж, ген. мн. 

-ица 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сијачицин ијек. (ек. сејачицин), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сйјев ијек. (ек. сев), -а м, лок. сијеву (ек. севу), 

мн. сјёвови, сјев6ва и сјёвова (ек. севови, сево

ва) 2.1.2.1.Ь.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
сијевати ијек. (ек. севати), сйјевам (ек. сё

вам), 3. л. мн. сијевају (ек. сева ју), прил. сад. си
јевајући (ек. севајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

сијевнути ијек. (ек. севнути), сйјевнем (ек. 

сёвнем) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
сйјед (ек. сед), сиједа, сиједо (ек. седа, седо), 

одр. сиједи (ек. седи), -а, -о, ген. мн. -их, комп. 

сU)ёђи, нiiјсU)ёђи 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 4.2.а.; 
14.3.3. 

сиједити ијек. (ек. седити), сйједим (ек. се

дим), 3. л. мн. сиједе (ек. седе), прил. сад. сиједе
ћи (ек. седећи), (чинити седим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 
14.5.1.1.(4). 

сиједјети ијек. (ек. седети), сиједим (ек. се

дим), 3. л. мн. сиједе (ек. седе), прил. сад. сије
дећи (ек. седећи), (постајати сед) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

сиједост ијек. (ек. седост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

сијеђење ијек. (ек. сеђење), -а с, ген. мн. -ења 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
сијело ијек. (ек. село), -а с, ген. мн. -ла 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.1.3. 
сијељење ијек. (ек. сељење), -а с, ген. мн. -ења 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
сијенйт, -нта м, ми. сијеннти, сијеннта 

14.1.1.с. 

сйјено ијек. (ек. сено), -а с, мн. сијена, сијена 

(ек. сена, сена) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
сијенскй ијек. (ек. сенски), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Сијера Невада (не Сјера Невада, шп. Si

епа Nevada), Сијера Неваде Ж 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 



сијеста 

сијеста, -ё ж, ген. мн. сијеста 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

Сијудад Мексико (шп. Ciudad Мехјсо), Си
јудад Мёксика м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Сијукси, -а м мн. 1.2.1.I.d.; 5.1.5.; 15.l.l.b.; 
14.1.1.с. 

сијуцкати (се), -кам (се), прил. сад. сијуцка

јући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
СИкаиr (кин. Sikang), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
сикати, сичём, прил. сад. сичући ll.1.1.b.; 

14.5.1.1.(2). 
Сикеирос (шп. Siqueiros), -а м 1.2.1.1.h.; 

5.2.2.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
СИкјанr (кин. Sijiang), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
сикнути, сикнём 14.5.1.1.(1) 
сиктер, УЗВ. 

сиктер, прид. индкл., (сиктер-кафа : сиктер 
кафа) 

сиктерисати, -шём, прил. сад. сиктеришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
силабiiријум, -а, инстр. сишiбаријумом (и 

силабiiрiiј, -иј а м, инстр. силабаријем) 14.1.1. 
силабичаи, -чна, -чно, одр. силабични, -а, -о, 

геи. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = силабич

кй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
салА в не него салiiх (В.) 

силажа, -ё ж, ген. мн. -ажа 14.1.2.1.Ь. 

салазак, -ска М, мн. силасци, сйлазiiка, сила-

сцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
салазан и сила зан, -зна, -зно, одр. силазни и 

сИлазни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
салазити, -зим, прил. сад. силазёћи 

14.5.1.1.(4). 
салiј не него салАх (В.) 

сiiлан и сИлан, -лна, -лно, одр. силни И сйл

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
салiiх (не салiiв и салiiј), -аха м, мн. силаси, 

силаха, силасима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Силвестар, -стра м, инстр. Силвестром 

1.2.1.1.t.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Силвија, -ё ж, дат. -ији, инстр. Силвијом 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Силвије, -а м, дат. -ију, инстр. Силвијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 

симболизовати 

Силвио, -ија м, дат. -ију, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1. 
сИлеuија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 3.4.3.; 14.1.1.а. 
сИлеuiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сИлеuiiјство, -а с, мн. сйлеџијства, сйлеџиј

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Силиконскii долина не него Салицијум

скв долина (В.) 

сИлити (се), -им (се), прил. сад. сйлёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
салiiцијум, -а м, инстр. сйлицијумом (и си

лiiцiiј, -а м, инстр. силицијем) 14.1.1. 
Салицијумскii долина (енгл. Silicon Уаllеу, 

не Силиконскi долина), Силицијумскё доли

нё ж 14.1.2.1. 
салiiцијумскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
силиiiк, -ика м, ВОК. -ниче, мн. силници, сил

ника, силници ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
силница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

силнiiчки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

силнiiштво, -а с, мн. силништва, силништа

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
силно и сИлно, прил. 14.6. 
силовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
силоrизам, -зма м, мн. силогизми, силоги

зама, силогизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
силогистика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
силоrистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сИлом, прил. 14.6. 
силос и сiiлос, -а м, ген. мн. -оса 14.1.1.с. 

Сима, -ё м = Симо, -ё М, дат. Сими, ак. Симу, 

вок. Симо, инстр. Симом И Симо, -а м, дат. Си

му, ак. Сима, вок. Симо, инстр. Симом 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.g. 

симболизам, -зма м, мн. симболизми, сим

болизiiма, симболизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
симболизовати, -зујём, прил. сад. симболи

зујући 14.5.1.1.(2) (и симболизирати, симболи
зирам, 3. л. мн. симболизирају, прил. сад. симбо-
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симболика 

лизирајући 14.5.1.1.(3» = симболисати, -шем, 

прип. сад. симболишући 14.5.1.1.(2). 
симболика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
симболисати = симболизовати (В.) 
симболист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

симболистичан, -ч на, -ч но, одр. симболи

стичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = симболистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

симболисткиња, -е ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

симболичан, -ч на, -чно, одр. симболичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
симболички = симболично, прип. 3.1.3.; 

14.6. 
симболичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
симболично = симболички (В.) 
симболичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Сименс (нем. Siemens), -а м 1.2.1.1.m.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
симентiлка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

симентiлскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
симетричан, -чна, -чно, одр. симетричнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
симетрички = симетрично, прип. 14.3. 
симетричкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
симетрично = симетрички (В.) 

симетричнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Симин Хан, Симина Хана и Симин Хан, 

Симин-Хана м 1.2.1.1.Ь.; 12.1.2.; 14.1.1. 
Симин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Сима, -е 

и Симо, -ё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сИмит, -а м, мн. симити, симйта и симйт, 

-ита м, мн. симити, си мита 14.1.1.с. 

самитић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сими

тићи, симитйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
симиuија, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја, (тур., пекар) 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.с. 
симиuијин, -а, -о, одр. симиџијинй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.4.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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симплицистичкй 

симиuйница, -е Ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 3.4.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

сам-картица, -е Ж, ген. мн. сим-картйца 

12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Симо = Сима (В.) 

Симов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Симо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
симонија и симiiнија, -е ж, дат. -иј и, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
симонијiк, -ака м, мн. симонијаци, симо

нијака, симонијацима 5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
= симонист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

симонист(а) = симонијiк (В.) 

симпатИзер, -ера м, ВОК. симпатизёру, инстр. 

-ером, мн. симпатизери, сипатизера 14.1.1.а. 

симпатизерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

симпатија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
симпатисати, -шем, прип. сад. симшiтишући 

14.5.1.1.(2) (и симпатизирати, симпатизйрам, 
3. n. мн. симпатизирају, прип. сад. симпатизира

јући 14.5.1.1.(3». 
симпатичан, -ч на, -чно, одр. симшiтичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
симпатичкй, -а, -о, ген. мн. -йх, мед. 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
симпатично, прип. 3.1.2.; 14.6. 
симпатичнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
симплификiтор, -а м, инстр. -ом, мн. си м

плификатори, симплификатора 14.1.1.а. 

симплификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
симплификовати, -ку јем, прип. сад. симпли

фикујући и симплификовати, -ку јем, прип. сад. 

симплификујући 14.5.1.1.(2) (и симплифицира
ти, симплифицйрам, 3. n. мн. симплифицирају, 
прип. сад. симплифицирајући 14.5.1.1.(3». 

симплицИзам, -зма м, мн. симплици

зми, симплицизiiма, симплицизмима 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

симплицист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

симплицистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 



симплоха 

симплоха и симплоха, -е Ж, ген. мн. симпл6-

ха и симплоха 14.1.2.1.Ь. 

симпозијум, -а м, иистр. симпозијумом, ми. 

симпозијуми, симпозијума (и симпозйј, -а м, 

иистр. симпозијем, ми. симпозији, симпозија) 

14.1.1. 
Симпозијум о језичкој толеранцији 

1.2.1.1.р. 

симптом, -ома м, ми. симптоми, симптома 

\4.l.\.С. 

симптоматичан, -чна, -чно, одр. симпто

матичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

симптоматично, прип. 3.1.2.; 14.6. 
симе, -а м, ми. симсови, симсова 14.1.1.С. 

симулант, -нта м, ми. симуланти, симула-

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
симулатор, -а м, иистр. -ом, ми. симулатори, 

симулатора 14.1.1.Ь. 

симулирати, симулйрам, 3. п. ми. симулира
ју, прип. сад. симулирајући 14.5.1.1.(3). 

симултан и сiiмултан, -а, -о, одр. симултанй 

и симултани, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
симултан ка, -е Ж, дат. -ци, ген. ми. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
симултано и сiiмултано, прип. 14.6. 
симултаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
симфонија и симфонија, -е Ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом, ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
симфонијета, -е Ж, ген. ми. -ета 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

симфонйјскй, -а, -о, геи. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

снмфОНИЧiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом И 

-ем, ми. симфоничари, симфоничара 14.1.1.а. 

син, -а м, ми. синови, синова и синова, си

новима и синовима 14.1.1.С. 

синаг6га, -е ж, дат. -ги (не -зи), геи. ми. -га 

1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
Синајски псалтйр, Синајског(а) псалтира м, 

иистр. Синајским псалтиром 1.2.1.1ј.; 14.1.1.Ь. 

синг., скр. за сингулар 1З.3.1.С. 

Сингер (нем. Singer), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.т.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сингерица, -е Ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

сингл, -а м, ми. синглови, синглова 14.1.1.С. 

синовскй 

сингулiр, -ара м, инстр. -аром, мн. сингула

ри, сингулара 14.1.1.Ь. 

сингулiре тантум, терм., (само једнина) 

синдикалист(а), -е м, ми. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

синдикалистичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

синђел, -а м, ми. синђели, синђёла 14.1.1.С. 

синеаст, -а м, ми. синеасти, синеаста 5.2.4.; 
14.1.1.С. 

синегдоха и синегдоха, -е Ж, дат. -хи, геи. ми. 

-оха и -оха 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
синёдријум, -а м, иистр. синедријумом, ми. 

синедријуми, синедријума (и синедрйј, -а м, 

инстр. синедријем, мн. синедрији, синедрија) = 

синедрион, -а м, ми. синедриони, синедриона, 

грч., ист. 5.2.3.; 14.1.1. 
синедрион = синедријум (в.) 
Синељниково (рус.), -а м, инстр. -ом И -им 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
синергист(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

синергистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.з.; 

4.2.а.; 14.3. 
синереза и синереза, -е Ж, ген. мн. -еза и -еза 

14.1.2.1.Ь. 

синкопа и синкопа, -е Ж, ген. мн. -опа и -опа 

14.1.2.1.Ь. 

синкопИрати,синкопирам,3.п.ми.синко

пирају, прип. сад. синкопирајући 14.5.1.1.(3). 
синкретirзам, -зма м, мн. синкретизми, син

кретизама, синкретизмима 6.1.3.; 14.1.1.С. 
синкретист(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

синкретичаи, -чна, -чно, одр. синкретичнй, 

-а, -о, геи. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = син

кретичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
синкретичкй = синкретичан (в.) 
синовац и син6вац, -овца м, вок. синовче, 

инстр. -овцем (не -ом), ми. синовци, синовiiца и 

синовiiца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
синовИтис, -а м, мн. -тиси, -тиса 14.1.1.С. 

синовица, -е Ж, вок. -е, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

синовичин, -а, -о, геи. ми. -их, (према сино

вица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
синовскй, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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синовче 

синовче, -ета с, зб. синовчад, синОвчii.,ци 

3.1.3.; 14.1.3.С. 
сииовчев и сииовчев, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према синовац и синовац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
синовчиli и синовчиli, -а м, ВОК. -у, инстр. 

-ем (не -ом), мн. -чићи, синовчићii. и синовчићii. 

3.2.3.; 14.1.1.а. 
синод, -ода м, ВОК. синоде, мн. синоди, си

нода и синод, -а м, ВОК. -е, мн. синоди, синода 

14.1.1.а. 

синодичан, -чна, -чно, одр. синодични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = сино

дичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
синодичкй = синодичан (в.) 

синодскй и синодскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
синоним, -а, мн. синоними, синонима, и 

синонйм, -има м, мн. синоними, синонима 

14.1.1.С. 

синониман, -мна, -м но, одр. СИНОНИМ ни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сииоиимија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
синоним ност, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
синопсис и синопсис, -а М, мн. -сиси, -си

са 14.l.l.C. 
синоптичiр, -ара м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. синоптичари, синоптичара 3.1.3.; 
14.I.I.a. 

синоптичiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

синоптичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сИноli, прил. 14.6. 
сИноliнй = сИноliњй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
синоliњй = синоliнй (в.) 

синоубиство, -а с, мн. синоубиства, синоу

бистава 6.2.2.а.; 14.1.1. 
синоубица и синоубица, -ё М, вок. -е, ген. мн. 

синоубица и синоубица 14.l.l.C. 
синтагма, -ё ж, ген. мн. -агми и -агма 

14.1.2.l.b. 
синтакса, -ё ж, ген. МН. -акси и -акса 

14.1.2.1.Ь. 
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синхронизовати 

синтаксичiр, -ара М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. СИНПlксичари, синтаксичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

синтаксичкй, -а, -о, ген. МН. -их, (Клајн 2009: 
"боље је сuншакшuчкu (као йракса - йракшu

чан, йрофuлакса - йрофuлакшuчкu, елuйса -
елuйшuчан u сл.). Употребљава се и облик с 
Домаћим наставком сuнШакснu.") 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

синтеза, -ё ж, ген. мн. -еза 14.1.2.1.Ь. 

синтетизовати, -зујём, прил. сад. синтети

зујући 14.5.1.1.(2) = синтетисати, -шём, прил. 

сад. синтетишући 14.5.1.1.(2) (и синтетизирати, 
синтетизирам, 3. Л. мн. синтетизирају, прил. сад. 
синтетизирајући 14.5.1.1.(3)). 

синтетика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
синтетисати = синтетизовати (в.) 
синтетичан, -ч на, -ч но, одр. синтетични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = син

тетичкй, -а, -о, ген. МН. -их = синтетскй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
синтетичiр, -ара м, вок. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. синтетичари, синтетичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

синтетичкй = синтетичан (в.) 

синтетично, прил. 3.1.2.; 14.6. 
синтетичност, -ости ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
синтетскй = синтетичан (в.) 

синтетски, прил. 14.6. 
синтисајзер, -а м, инстр. -ом, мн. синтисајзе-

ри, синтисајзёра 14.1.1.Ь. 

синус, -а м, мн. синуси, синуса 14.1.1.с. 

синуснй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
синусоида, -ё ж, ген. мн. -ида 5.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

синхрон, -а, -о, одр. синхрони, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
синхронизам, -з ма М, МН. синхронизми, син

хронизама, синхронизмима 6.1.3.; 14.1.1.С. 
синхронизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.l.b. 
синхронизовати, -зујём, прил. сад. синхро

низујући 14.5.1.1.(2) (и синхронизирати, син
хронизирам, 3. Л. мн. синхронизирају, прил. сад. 
синхронизирајући 14.5.1.1.(3)). 



синхронија 

синхронија и синхронија, -ё ж, дат. -ији, ИН

стр. -иј6м, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
синхронистичкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
синхроничан, -чна, -ч но, одр. синхроничнй, 

-а, -6, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
синхроничност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
синхроно, прил. 14.6. 
синхроност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Синхуа (КИН. ХјпЬuа), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
синчиti, -а м, БОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

синчићи, синчйМ и синчйti, -ића м, БОК. синчй

ћу, инстр. синчићем (не -ом), мн. синчићи, син

чиМ, (дем. од син) 3.1.3.; 14.1.1.а. 
синџitлат, -ата м, мн. синџилати, синџилата 

3.4.1.; 14.1.1.С. 
синџилатити, синџилатйм, прил. сад. син

џилатёћи 3.4.1.; 14.5.1.1.(4). 
синџйр, -ира м, инстр. синџиром, мн. синџи

ри, синџира 3.4.1.; 14.1.1.Ь. 
синџириti, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. син

џирићи, синџирйћii, (дем. од синџйр) 3.4.1.; 
3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

сињй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сињорина (итал. signorina), -ё ж, ген. мн. -ина 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

сипа, -ё ж, ген. мн. сипа, зоол. 14.1.2.1.Ь. 

сипак, -пка, -пко, одр. сипкй, -а, -6, ген. мн. 
-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сИпати, -ам, прил. сад. сипајући 14.5.1.1.(3) и 
сипљём, прил. сад. сипљући 14.5.1.1.(2). 

сипљајив, -а, -о, одр. сипљајивй, -а, -6, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

сипљајивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сипљив, -а, -о, одр. сипљивй, -а, -6, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
сипљивац, -йвца м, БОК. -йвче, инстр. -йв

цем, мн. сипљйвци, сипљиваца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1.d. 

сипљиво, прил. 14.6. 
сипљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сипња, -ё ж, ген. мн. -њй 14.1.2.1.Ь. 

сиромах 

сир, -а м, инстр. -ом, мн. сиреви, сирёва 

14.1.1.Ь. 

сирак, -ака м, ИОК. сираче, мн. сираци, си

рака, сирацима, (сиротан) 11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сирак, -рка м, мн. сирци, сирака, сирцима, 

бот. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Сирано (фр. Cyrano), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
сирар, -ара м, ИОК. сираре и сирару, инстр. 

-аром и -арем, мн. сирари, сирара 14.1.1.а. 

сирарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сират-tiуприја, сират-ћупријё ж, сират-ћу

прији рел. 5.1.5.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
сИрац, сирца м, инстр. сирцем (не -ом), мн. 

сирци, сираца, сирцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Сирач, -ача м, инстр. Сирачем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
Сиријус и Сиријус, -а м 1.2.1.1.g.; 5.1.5.; 

14.1.1. 
Сиријусов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 

СИрил (енгл. Cyril), -а м 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Сиринйtiка жупа, Сиринйћкё жупё ж 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
сИрити (се), -йм (се), прил. сад. сирёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
сириџик, -а м, мн. сириџици, сириџйка, си

риџицима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сирков, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сИров, -а, -о и сиров, -ова, -ово, одр. сировй 

И сировй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сировина и сировина, -ё ж, ген. мн. сировина 

и сировйна 14.1.2.1.Ь. 

сИровйнскй и сировйнскй, -а, -6, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

сИрово, прил. 14.6. 
сИровост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сиромак не него сиромах (в.) 

сиромах (не сиромак), -а м, ИОК. -аше, мн. 

сиромаси, сиромаха, сиромасима и сиромах, 

-аха, БОК. сиромаше, мн. сиромаси, сиромаха, 

сиромасима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

1035 



сиромашак 

сиромашак, -шка м, мн. сиромашци, сиро

машака, сиромашцима, (дем. од сиромах) 6.2.1.; 
11.1.2.с.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сиромашан, -шна, -шно, одр. сиромашни, 

-а, -6, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сиромашити, -шим, прил. сад. сиромашёћи 

14.5.1.1.(4). 

сиромашки и сиромашки, -а, -6, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
сиромашно, прил. 14.6. 
сиромашнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сиромаштво и сиромаштво, -а с, мн. -штва, 

-штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сиромаштина и сиромаштина, -ё ж, ген. мн. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

сирота, -ё ж, ген. мн. -ота 14.1.2.1.Ь. 

сиротан, -ана м, мн. сиротани, сиротана 

14.1.1.а. 

сИроти, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сиротињски, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сиротиња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

сиротица, -ё ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

сИротиште, -а с, ген. мн. -ишта 14.1.3. 

сиротовати, сиротујём, прил. сад. сироту-

јући 14.5.1.1.(2). 
сироче, -ета с, мн. сирочићи, сирочића, зб. 

сирочад, сирочади 3.1.3.; 14.1.3.с. 
сирће, -ета с 14.1.3. 
сирћетни, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

сирћетити, -им, прил. сад. сирћетёћи 

14.5.1.1.(4). 
сИру", -а м, мн. сирупи, сирупа и сиру", -а 

м, мн. сирупи, сирупа 14.1.1.с. 

сИрутка не него сурутка (В.) 

сисак, -ска м, мн. сисци, сисака, сисцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сисаљка, -ё ж, ген. мн. -ки 14.1.1.Ь. 

сИсар, -ара м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

сисари, сисара 14.1.1.а. 

сiicати, -ам, прил. сад. сисајући 14.5.1.1.(3) и 
сишём, прил. сад. сишући 14.5.1.1.(2). 

Сисиф не него Сизиф (В.) 

систем, -ема м, мн. системи, система 

14.1.1.с. 
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ситиичав 

систем-аналИтичар, а м, ВОК. -у И -е, инстр. 

-ом и -ем, мн. систём-аналiпичари, систём-ана

литичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
систематизам, -зма м, мн. систематизми, си

стематизама, систематизмима 6.1.3.; 14.1.1.а. 
систематизованiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
систематизовати, -зујём, прил. сад. систе

матизујући 14.5.1.1.(2) (и систематизирати, 
систематизирам, 3. л. мн. систематизирају, 

прил. сад. систематизирајући 14.5.1.1.(3» = си

стематнсати, -шём, прип. сад. систематишући 

14.5.1.1.(2). 
систематика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
систематисати = систематизовати (В.) 

систематичан, -чна, -ч но, одр. систематич

ни, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
систематичар, -ара м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. систематичари, систематичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

систематички = систематично, прил. 14.6. 
систематички, -а, -6, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
систематично = систематнчки (В.) 
систематичнiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
систематски, прил. 14.6. 
систематски = системски, -а, -6, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
системски = систематски (В.) 

сИтар, -ара м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

ситари, ситара 14.1.1.а. 

сИтiiрка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
СИти (енгл. City), -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ситнарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј6м, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ситнина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

ситнити (се), -им (се), прил. сад. ситнёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
ситница, -ё ж, ген. мн. -ица, бот. 14.1.2.1.Ь. 

ситница, -ё ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

СИтница, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ситничав, -а, -о, одр. ситничави, -а, -6, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 



сilТничаво 

ситничаво, прип. 3.1.2.; 14.6. 
ситничавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ситничiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

МН. ситничари, ситничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
ситннчiрев = ситничiров, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
ситничарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 3.1.2.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ситничарити, ситничарйм, прип. сад. ситни

чарёћи 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
ситничiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 3.1.2.; 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
ситничiркин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
ситничiров = ситничiрев (В.) 

ситиичiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ситничiрство, -а с, МН. ситничарства, сит

ничарстiiва 3.1.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сИтничкй, -а, -о, ген. МН. -йх, (према СИтни

ца) 3.1.3.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
ситнйш, -иша М, инстр. ситнишем (не -ом), 

МН. ситниши, ситниша 14.1.1.Ь. 

ситнобуржоаскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ситнолистан, -сна, -сно, одр. ситн6nиснй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
ситноуман и ситноуман, -мна, -мно, одр. 

ситноумнй И ситноумнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ситнурија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Ситњански (СnОВ. Sitniansky), -ског(а) 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сИто, прип. 14.6. 
сИто, -а с, ген. МН. сита 14.1.3. 
сИтост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сИтоштiмпа, -ё ж, ген. МН. -пй 14.1.2.1.Ь. 

ситуација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
ситуацйјскй = сИтуационй (В.) 

сИтуационй = ситуацйјскй, -а, -о, ген. МН. 
-йх 5.2.2.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ситуйрiн, -а, -о, одр. ситуйрiiнй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 5.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

сјај 

ситуйрiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.2.2.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ситуирати, ситуйрам, 3. n. МН. ситуирају, 

прип. сад. ситуирајући 5.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
сиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. сићеви, си

ћёва 3.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сиliи и снliи (не сниliи), сиђём 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
сИliушан и сИliушан, -шна, -шно, одр. си

ћушнй И сиliушнй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.2.2.а.; 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сиliушно и сиliушно, прип. 3.2.2.а.; 14.6. 
сиliушност и сиliушност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сифражеткнња (не сифражеткиња), -ё ж, 

ген. МН. -йња 14.1.2.1.Ь. 

Сицйлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

Сицилијанац, -нца М, инстр. -анцем, МН. Си

цилијанци, Сицилијiiнаца 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Сицилијiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сицилијiнка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -кй, (у 

шаху) 5.1.5.; 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
сицилијiНСКЙ, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

сичан, -а М, МН. сичани, сичана 14.1.1.с. 

сilчанскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Сilче, Сича с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Сичуан = Сечуан (кин. Sichuan), -а М 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Сишчанин, -а М, мн. Сишчани, Сишчiiна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Сйшчiнка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
CjJi(He ХсИа, кин. Хја), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сјАвити, сјiiвйм, (скупити, сатерати стоку) 

14.5.1.1.(4). 
сјављйвати, сјављујём, прип. сад. сјављују

ћи 14.5.1.1.(2). 
сјJirњити се, -йм се, (затруднети, о овци) 

14.5.1.1.(4). 
сјај, -а М, инстр. -ем, ПОК. сјају, мн. сјајеви, 

сјајёва 14.1.1.Ь. 
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сјајан 

сјајан и сјајан, -јна, -јно, одр. сјајни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сјајити (се), -нм (се), прип. сад. сјајёћи (се) 

14.5.1.1.(4) 
сјајно, прип. 14.6. 
сјајноок, -а, -о, одр. сјајнОоки, -а, -о, ген. мн. 

-НХ 4.2.а.; 14.3. 
сјајност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сјајуцкати се, -кам се, прип. сад. сјајуцкају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
сјактати (се), сјакћём (се), прип. сад. сјакћу

ћи (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) = сјактити (се), -тим 

(се), (сијати) 14.5.1.1.(4). 
Cjaнr (кин. Xiang), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
CjaнrTaH (кин. Xiangtan), -а м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сјirи (се), сјам (се), прип. сад. сјајући (се) = 

сијати (се) -ам (се), прип. сад. сйјајући (се) 5.1.5.; 
14.5.1.1.(3). 

сјirити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
сјаliitвати се, сј8ћујём се, прип. сад. сјаћујући 

(се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сјhати, -шём 14.5.1.1.(2). 
сјахitвати, сјахујём, прип. сад. сјахујући 

14.5.1.1.(2). 
сјевер ијек. (ек. север), сШёвера М, инстр. -ом, 

(страна света) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь. 
Сјевер ијек. (ек. Север), СШёвера М, (се

верне земље и народи) 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.2.4.; 
14.1.1.Ь. 

сјеверац ијек. (ек. северац), -рца М, инстр. 

-рцем, мн. сU)еверци, сШевёраца 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

Сјевернв Америка ијек. (ек. Северна Аме

рика), СШёвёрнё Америкё, СШёвёрној Аме

рици 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь. 
Сјевернв Кореја ијек. (ек. Севернв Коре

ја), СШёвернё Кореје ж 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.h.; 
5.1.6.; 14.1.2.1. 

сјеверни ијек. (ек. северни), -а, -о, ген. мн. 

-НХ 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Сјеверни пол ијек. (ек. Северни пол), -а м 

2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.h. 
сјёверно ијек. (ек. северно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 

1038 

сјеверо-сјеверозападан 

сјеверноllзiјскi ијек. (ек. северноllзiјскi), 

-а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

сјеверноамеричкi ијек. (ек. северноаме

ричкi), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сјеверноафричкi ијек. (ек. северноафрич

ки), -а, -о, ген. мн. -НХ 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

сјеверноевропскi ијек. (ек. северноевроп

скн), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сјеверњвк ијек. (ек. северњак), -ака М, вок. 

сU)ёверњаче, мн. сU)еверњаци, сШеверња

ка, сU)еверњацима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сјеверњакиња ијек. (ек. северњакиња), -ё 

ж, ген. мн. -иња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Сјеверњача и Сјеверњача ијек. (ек. Север

њача и Северњача), -ё ж 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.g.; 
3.1.3.; 14.1.2.1. 

сјеверњачкi ијек. (ек. северњачкi), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сјеверозапад ијек. (ек. северозапад), -а м 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
сјеверозiпадан ијек. (ек. северозiпадан), 

-дна, -дно, одр. сU)еверозападни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сјеверозiпадно ијек. (ек. северозiпадно), 

прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
сјеверозiпадњiiк ијек. (ек. северозiпад

њак), -а М, мн. -њiiци, -њака, -њацима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

сјевероисток ијек. (ек. североисток), -а м 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
сјевероисточан ијек. (ек. североисточан), 

-ч на, -чно, одр. сU)еверойсточни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјевероисточњiiк ијек. (ек. североисточ

њак), -а М, мн. -њаци, -њака, -њiiцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

сјеверо-сјеверозiпад ијек. (ек. северо-севе

розапад), -а м 2.1.2.; 2.2.2.; 12.2.; 14.1.1. 
сјеверо-сјеверозiпадан ијек. (ек. северо-се

верозiпадан), -дна, -дно, одр. сU)еверозапад

нн, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.2.1.d.; 14.3. 



сјеверо-сјевероисток 

сјеверо-сјевероисток ијек. (ек. северо-се

вероисток), -а м 2.1.2.; 2.2.2.; 12.2.; 12.2.1.d.; 
14.1.1. 

сјеверо-сјевероисточан ијек. (ек. северо-се

вероИсточаН),-чна,-чно,одр.сU)евероИсточ

ни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сједалица ијек. (ек. седали ца), -ё ж, ген. мн. 

-ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сједало ијек. (ек. седало), -а с, ген. мн. -ала 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сједати ијек. (ек. седати), -ам, прип. сад. сШё

дајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
сједёње (не сјеђёње, ек. седёње), -а с, ген. МН. 

-ёња 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
Сједеliи Бпк (боље него Бпк Који С(ј)еди) 

ијек. (ек. Седем Бпк), СШёдећёг(а) Бика м 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

сједёliи ијек. (ек. седёliи), -а, -ё, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сједеliкё = сједеliкн ијек. (ек. седеliкё = се

деliки), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.6. 
сједеliки = сједеliкё (В.) 
сједина и сједина ијек. (ек. седина и седи

на), -ё ж, МН. сU)едина, (седа коса) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

сједињавати (се), сједињiiвам (се), 3. n. МН. 

сједињавају (се), прип. сад. сједињавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = сједињйвати (се), сједињујём (се), 

прип. сад. сједињујући (се) 14.5.1.1.(2). 
Сједињенё Америчкё Државе, Сједиње

них Америчких Држава ж 1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.2.а.; 

14.1.2.1. 
сједињеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сједињење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
сједињйвати (се) = сједнњавати (се) (В.) 

сједнти = сједјети ијек. (ек. седети), сU)едим, 

прип. сад. сU)едёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
сједишни ијек. (ек. седишни), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сједиште ијек. (ек. седиште), -а с, ген. МН. 

-ишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сједјети = сједити (В.) 

сједница ијек. (ек. седница), -ё ж, ген. МН. -йца 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

сјеменарев 

сједничити ијек. (ек. седничити), сU)ёд

ничим, прип. сад. сU)ёдничёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

сјёднички ијек. (ек. седнички), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сједнути ијек. (ек. сёднути) = сјести (В.) 
сједОбрад ијек. (ек. седОбрад), -а, -о, ОДр. сШе

добради, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сједоглав ијек. (ек. седоглав), -а, -о, одр. cU)e
доглави, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сједокос ијек. (ек. седокос), -а, -о, одр. cU)e
докоси, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сједоliа ијек. (ек. сеДOliа), -ё ж, ген. МН. сШед6-

ћii 2.1.2.; 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сјеђёње не него сједёње (В.) 

сјеђи В. под сијед 

сјекiiч ијек. (ек. секiiч), -ача м, ВОК. сU)ёкачу 

(не -е), инсТр. сU)екачем, МН. сU)екачи, сU)екача 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.1.а. 
сјекира ијек. (ек. секира), -ё ж, ген. МН. сјёки

ра (ијек.) 2.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјекирче ијек. (ек. секирче), -ета с 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
сјекирчина ијек. (ек. секирчина), -ё ж, ген. 

мн. -ина 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сјекотина ијек. (ек. секотина), -ё ж, ген. МН. 

-ина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјекутиli и сјекУтиli ијек. (ек. секутиli и се

кУтнli), -а м, инсТр. -ем, МН. -ићи, -ића 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

сјеме ијек. (ек. семе), -ена с, МН. сШемена, сШе

мена, сU)еменима 2.1.2.; 14.1.3. 
сјемевоД ијек. (ек. семевод), -а м, МН. сШёме

води, сШёмевода 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
сјеменйр ијек. (ек. семенвр), -ара м, ВОК. сШё

менару и сШёменаре, инсТр. сШеменаром и сШе

менарем, МН. сU)еменари, сШеменара 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 

сјеменара ијек. (ек. семенара), -ё ж, ген. МН. 

-ара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјеменарев = сјеменаров ијек. (ек. семенарев 

= семенаров), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 
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сјеменйрка 

сјеменйрка ијек. (ек. семенйрка), -е Ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 1l.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

сјеменiiрница ијек. (ек. семенiiрница), -ё ж, 

ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјеменiiрскй ијек. (ек. семенiiрскй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјеменарство нјек. (ек. семенарство), -а с, ген. 

мн. -ства 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјеменаст нјек. (ек. семенаст), -а, -о, одр. сШё

менастй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сјеменй ијек. (ек. семенй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјеменйк ијек. (ек. семенйк), -а м, мн. сU)ё

меници, сU)ёменйка, сU)ёменйцима и сјеме

нйк (ек. семеннк), -ика м, мн. сU)еменици, сШе

меника, сU)еменицима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

сјеменйшнii ијек. (ек. семенйшнй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјемеништарац нјек. (ек. семеништарац), 

-рца м, вок. сU)ёмеништарче (не -цу), ннстр. сШе

меништарцем, мн. сU)емеништарци, сШеме

ништараца, сU)емеништарцима 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 1I.I.I.a.; 14.1.1.а. 

сјеменiiште ијек. (ек. семенiiште), -а с, ген. 

мн. -йшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјеменка ијек. (ек. семенка), -е ж, дат. -ци 

(не -ки), мн. сШеменке, сјеменака и сјеменкй, 

сШемёнкама 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 1l.2.l.(1); 
14.1.2.l.b. 

сјеменкйр ијек. (ек. семенкйр), -ара м, вок. 

сШёменкару и сШёменкаре, инстр. сШеменка

ром и сШеменкарем, мн. сU)еменкари, сШе

менкара 2.1.2.; 14.l.l.a. 
сјеменовод и сјеменовод ијек. (ек. семено

вод и семеновод), -а м, мн. -води И -води, -вода 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
сјеменскй нјек. (ек. семенскн), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјемењвк ијек. (ек. семењвк), -ака м, вок. сШё

мењаче (не -ку), мн. сU)емењаци, сШемења

ка, с(ј)емењацима и сјемењАк (ек. семењАк), 

-а м, вок. -њаче (не -ку), мн. сU)ёмењаци, сШё

мењака, сU)ёмењацима 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.I.I.a.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
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Сјенкјевич 

сјемењача и сјемењача ијек. (ек. семења

ча и семењача), -е Ж, ген. мн. -ача 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 

сјемёње нјек. (ек. семёње), -ас зб. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.1.3. 
Сјемирацки (пољ. Siemiradzki), -ког(а) м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

сјен нјек. (ек. сен), -и Ж, ннстр. сU)ёни И сШё

њу, ген. мн. сШёна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.2.Ь. 
сјена ијек. (ек. сена), -е ж, ген. мн. сШена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

сјенара ијек. (ек. сенара), -ё ж, ген. мн. сШё

нара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјенiiрнЙкнјек. (ек. сенйрнйк), -ика м, мн. сШе

нарници, сU)енарнйка, сU)енарнйцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

сјенаст ијек. (ек. сенаст), -а, -о, одр. сШёна

стй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјенйк ијек. (ек. сеннк), -ика м, мн. сU)еници, 

сU)еника, сU)еницима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 

14.1.1.С. 

сјенило нјек. (ек. сен ило), -а с, ген. мн. сШё

нйла 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјенити ијек. (ек. сенити), сU)ёним, прил. сад. 

сU)ёнёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4) 
Сјеница, -е ж 2.1.2.; 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1.а. 
сјеница и сјеница нјек. (ек. сеница и сеница), 

-е ж, ген. мн. сјённца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Сјеничанин, -а м, вок. -е (не -у), мн. Сјенча

ни, Сјеничана 1.2.1.1.ћ.; 1I.I.I.a.; 14.1.1.а. 
Сјеничiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.ћ.; 1I.I.I.a.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

сјеничкй (према Сјеница), -а, -е, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 1I.I.I.a.; 14.3. 
сјенйчкй (према сјенйк, ек. сенйчкй), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.8.; 11.1.1.; 14.3. 
сјенiiште ијек. (ек. сенйште), -8 с, ген. МН. 

-ишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјенка ијек. (ек. сенка), -ё ж, дат. -ци (не -ки), 

ген. МН. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Сјенкјевиli не него Сјенкјевич (в.) 

Сјенкјевич (не Сјенкјевиli, ПОЉ. Sienkie
wicz), -а м, инстр. -ем, (ПМС: "Сјенкјевић (трад.) 
и Сјенкјевич (Хенрик), (пољ., Sienkiewicz)") 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 



сјеиовит 

сјеиовит ијек. (ек. сеиовит), -а, -о, одр. сШе

новити, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сјеиовито ијек. (ек. сеиовито), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

сјеиовитост ијек. (ек. сеиовитост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сјеиокос ијек. (ек. сеиокос), -а м, мн. cU)eHo
коси, сШеНОКОСОса 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 

сјеиокосаи ијек. (ек. сеиокосаи), -сна, -о, 

одр. сU)енокосни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сјеиокоша ијек. (ек. сеиокоша), -ё м, ген. мн. 

-оша 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјеичати ијек. (ек. сеичати), сU)енчам, прип. 

сад. сU)енчајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) 
сјеичити (се) ијек. (ек. сеичити (се», сШен

чим (се), прип. сад. сU)енчећи (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4) 

сјењак ијек. (ек. сењак), -ака м, мн. сU)ењаци, 

сШењака, сU)ењацима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

сјењачки ијек. (ек. сењачки), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјење ијек. (ек. сење), -а с зб. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.1.3. 
сјењёње ијек. (ек. сењёње), -ёња с 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.3. 
Сјера Невада не него Сијера Невада (В.) 

сјесеиити се, сјесени(м) се 14.5.1.1.(4) 
сјести = сједиути ијек. (ек. сести), сШёднём 

и сШёдём, (ПМС: "сио и сјео (од сјести), ијек.; 

тако и: засио и засјео, ogcuo и ogcjeo, йосио и 
йосјео, итд.") 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

сјета нјек. (ек. сета), -ё ж, ген. мн. сШета 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

сјетаи ијек. (ек. сетаи), сШётна и сШетна, 

сШётно и сШетно, одр. сU)ётни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сјётва, -ё ж, мн. сШётве, сШётава и сU)ётви 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
сјетвеии ијек. (ек. сетвеии), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сјетити (се) ијек. (ек. сетити (се», сU)ётим 

(се) 2.1.2.; 14.5.1.1.(4) 

сјутра 

сјетио ијек. (ек. сетио), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

сјетиост ијек. (ек. сетиост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

сјетовати (се) ијек. (ек. сетовати (се», сШё

тујём (се), прип. сад. сU)ётујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2) 

сјеliати (се) ијек. (ек. сеliати (се», сШёћам 

(се), прип. сад. сU)ёћајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4) 

сјеliи ијек. (ек. сеliи), сијечём (ек. сечём), 

прид. трп. сU)ёчен и сU)ечен 2.1.1.Ь.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1) 

сјецати ијек. (ек. сецати), сШёцам, прип. сад. 

сU)ёцајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) 
сјецикеса ијек. (ек. сецикеса), -ё м, мн. сШе

цикесе, сU)ецикёса 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а. 
сјециште ијек. (ек. сециште), -а с, ген. мн. 

-ишта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјецкалица ијек. (ек. сецкалица), -ё ж, ген. 

мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјецкати ијек. (ек. сецкати), сШёцкам, прип. 

сад. сU)ёцкајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) 
сјециути ијек. (ек. сециути), сШёцнём 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(1) 
сјеча ијек. (ек. сеча), -ё ж, ген. мн. сU)еча 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сјечёње ијек. (ек. сечёње), -а с, ген. мн. -ёња 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјечивица и сјечitвица ијек. (ек. сечиви

ца и сечitвица), -ё ж, ген. мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

сјечиво ијек. (ек. сечиво), -а с, ген. мн. -ива 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сјечимицё и сјечимицё ијек. (ек. сечимице 

и сечимицё), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
сјечка ијек. (ек. сечка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
сјечкалица ијек. (ек. сечкалица), -ё ж, ген. 

мн. -ица 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Сју (енгn. Sue), индкn. ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сјуривати (се), сјурујём (се), прип. сад. сју

рујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сјурити (се), сј:9Рим (се) 14.5.1.1.(4). 
сјутра покр. В. под сутра (В.) 
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СК 

СК, СКр. за спортски клуб 13.1.2.Ь. 

СКIЩiiр, -дра м, инстр. Скадром 1.2.1.1.ћ.; 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
СКIЩiiрка = СкIЩрiiнка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), геи. МН. -кй, (становница Скадра) 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

СКIЩiiрка, -ё ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. -кй, 

(врста винове лозе) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
скIЩарскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
СКIЩарско језеро, Скадарског(а) јёзера с 

1.2.1.1.ћ.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
СкIЩранин, -а М, МН. Скадрани, Скадрана, 

(становник Скадра) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
СКIЩрiiнка = СКIЩiiрка (в.) 
скВзiiљка не него кВзiiљка (в.) 

СК8кавац и ск8к:авац, -авца М, ВОК. -авче, ин

стр. -авцем (не -ом), мн. -авци, -аваца, ЗООП. 6.2.1.; 
11.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

СК8кавица и ск8к:авица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-йца, ЗООП. 14.1.2.1.а.Ь. 

ск8к:iiвчев, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

ск8калйште и СК8калйште, -а с, ген. МН. 

-йшта 14.1.3. 
скuало и СК8кало, -а с, ген. МН. сюiкала и 

скакала 14.1.3. 
СК8каоница и скакаоница, -ё ж, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

скuати, скiiчём, прип. сад. сюiчући 11.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
СК8кiiч, -ача м, ВОК. скакачу, инстр. -ачем (не 

-ом), МН. скакачи, скакача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
скаК8чица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.а. 

скаК8ЧИЦИН, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
СК8кiiчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
скакУтав, -а, -о, одр. скакутавй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
скакУтавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скакУтати, сюiкућём, прип. сад. сюiкућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и скакутам, прип. сад. скаку
тајући 14.5.1.1.(3). 

скалпирати, сюiлпирам, 3. П. МН. скалпйра-
ју 14.5.1.1.(3). 

скалупити, -пйм 14.5.1.1.(4). 
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скаредан 

CKiмeњeHOCT, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
СК8мија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
скандализовати (се), -зујём (се), прип. сад. 

скандализујући (се) 14.5.1.1.(2) (и скандали
зарати (се), скандализйрам (се), 3. П. МН. скан
дализйрају (се), прип. сад. скандализйрајући (се) 

14.5.1.1.(3». 
скандалозан, -зна, -зно, одр. скандалознй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
скандалозно, прип. 14.6. 
скандалозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скiндијум, -а М, инстр. скiiндијумом (и СКВН

дйј, -иј а м, инстр. скiiндијем) 14.1.1. 
Скандинавац, -вца м, инстр. -авцем (не -ом), 

МН. Скандинавци, Скандинаваца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Скандинiiвија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Скандинiiвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
скандинiiвскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Скандинiiвско полуострво, Скандинав

ског(а) полуострва с 1.2.1.1.ћ.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
скандирати, скандйрам, 3. П. мн. скандйрају, 

прип. сад. скандйрајући 14.5.1.1.(3). 
сканити (се), скiiнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
Скантеја (рум. Scintea), -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 5.1.6.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
скањивати (се), скањујём (се), прип. сад. ска

њујући (се) 14.5.1.1.(2). 
скашiвати, скапавам, 3. П. МН. скапава ју, 

прип. сад. скапавајући 14.5.1.1.(3). 
скапати и СК8пати, скапам 14.5.1.1.(3) и ска

пљём 14.5.1.1.(2). 
скарабеј, -еја м, инстр. -ејем (не -ом), МН. ска-

рабеји, скарабеја 5.1.6.; 14.1.1.Ь. 
скарадан = скаредан (в.) 
скарадност = скаредност (в.) 
Скарборо (енгп. Scarborough), -оа м 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
скаредан = скарадан, -дна, -дно, ОДр. скаред

нй и скараднй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 



скВредност 

скВредност = скВрадност, -ости Ж, инстр. 
-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

скВска, -ё ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. -км 11.3.2.i. 
и 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

Скаскин (рус. Сказкин), -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

скафандар, -дра м, инстр. -дром, мн. скафан

дри, скафандара 6.2.1.; 14.1.1.Ь. = скафандер, 

-а м, инстр. -ом, мн. скафандери, скафандёра 

14.1.1.Ь. 

скафандер = скафандар (В.) 

сквер, -а м, инстр. -ом, ЛОК. скверу, мн. скверо

ви, скверова и сквер, -а м, инстр. -ом, мн. сквё

рови, сквёрова 14.1.1.Ь. 

сквериli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. скве

рићи, сквёрића и скверйli, -иliа м, инстр. -ићем 

(не -ом), мн. скверићи, скверићii, (дем. од сквер) 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
СКГ, скр. за Српски књижёвни гласник 

13.1.2.Ь.; 13.3.2.а. 

скёлар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

скёлари, скёлара и скелар, -ара м, ВОК. скёла

ру и скёларе, инстр. -аром и -арем, мн. скелари, 

скелара 14.1.1.а. 

скёларина и скеларина, -ё ж, ген. мн. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

скелет и скёлет, -а м, мн. скелети и скёлети, 

скёлёта 14.1.1.с. 

скелетнй и скёлетнй = скелетскй и ске
летскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

скелетскй и скёлетскй = скелетнй и ске
летнй (В.) 

скёлеuија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 3.4.3.; 14.1.1.а. 
скёлеuијин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
скёлеuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Скендербег, -а м, ВОК. Скендербеже 12.2.3.; 

14.1.1.а. 

Скендер-Вакуф, Скендер-Вакуфа м, дат. 

Скендер-Вакуфу, (ПМС: "CKeHgep Вакуф, 
Скендер Вакуфа, предност одвојеном писа

њу") 1.2.1.1.h.; 12.2.1. 
скепса, -ё ж, ген. мн. скепса 14.1.2.1.Ь. 

скептик, -а м, ВОК. -тиче, мн. скептици, 

скёптика, скептицима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.I.I.a. 

скiicелнти (се) 

скептицИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
скептичан, -чна, -чно, одр. скептичнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
скептичар, -ара м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. скептичари, скептичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
скептичарскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
скептички = скептично, прил. 3.1.3.; 14.6. 
скептичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
скептично = скептички (В.) 

скептичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скеч, -а м, инстр. -ом, мн. скёчеви, скёчёва 

14.1.1.Ь. 

СКЗ, скр. за Српска књижевна задруга 

13.1.2.Ь. 

скидати (се), скйдам (се), 3. л. мн. скИдају 
(се), прил. сад. скИдајући (се) 14.5.1.1.(3). 

скијање и скијање, -а с, ген. мн. -ања 5.1.5.; 
14.1.3. 

скИјати (се), -ам (се), прил. сад. скијајући (се) 

и скијати (се), -ам (се), прил. сад. скијајући (се) 

5.1.5.; 14.5.1.1.(3). 
скit:јаш, -аша м, ВОК. скијашу, инстр. -ашем 

(не -ом), мн. скијаши, скијаша 5.1.5.; 14.1.1.а. 
скијаш = скијач (В.) 
скијашица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 5.1.5.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

скијашкй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

скијаштво, -а с, ген. мн. -штва 5.1.5.; 14.1.3. 
скије В. под скија 

скијеринг, -а м, мн. скијеринзи, скијермнга, 

скйјеринзима 5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
CKifкa, -ё Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. скика 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
скикнути, скйкнём 14.5.1.1.(1). 
скi-лифт, скй-лифта м, мн. скй-лифтови, 

скй-лифтова 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

скин-ефект, -а м, мн. скин-ефекти, скин

-ёфеката 12.2.1.2.; 14.1.1.с. 
скинути (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
скi-пас, -а м, мн. ски-пасови, ски-пасова 

12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

скиселити (се), -лим (се) 14.5.1.1.(4). 
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скиталац 

скиталац, -аоца м, вок. -аоче, иистр. -оцем 

(не -ом), ми. скитаоци, скИталiiца, скитаоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
скиталачкй, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
скиталица, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

скитало, -а с, геи. ми. -ала 14.1.3. 
скитарати (се), -рам (се), прип. сад. скипiра

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
скитати (се), скитам (се), 3. n. МИ. скита ју 

(се), прип. сад. скитајући (се) 14.5.1.1.(3) и скићем 
(се), прип. сад. скићући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

скитница, -е ж, ВОК. -е, геи. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

скитничити, -чйм, прип. сад. скитничећи 

14.5.1.1.(4). 
скитнйштво и скитнйштво, -а с, ми. -штва, 

-штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
скитња, -е ж, геи. ми. -њй И -ња 14.1.2.1.Ь. 

скиф, -а м, ми. скйфови, скйфова 14.1.1.С. 

скИца, -е ж, геи. ми. скица 14.1.2.1.Ь. 

скицирати, скiщйрам, 3. n. ми. скицирају, 
прип. сад. скицирајући 14.5.1.1.(3). 

скичати, -йм, прип. сад. скичећи 14.5.1.1.(4). 
Скјапарели (не Скијапарели), -ија М, иистр. 

-ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

склад, -а м, ми. складови, складова и 

склад, -а м, пок. складу, ми. складови, складо

ва 14.1.1.С. 

склiдйшнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
складишнина, -е ж, геи. МИ. -ина 14.1.2.1.Ь. 

склiдИШТiр, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом и 

-ем, ми. складиштари, складиштара 14.1.1.а. 

складйште, -а с, геи. МИ. -йшта 14.1.3. 
складиштење, -а с, геи. ми. -ења 14.1.3. 
складиштити, -тйм, прип. сад. складиште-

ћи 14.5.1.1.(4). 
склНдност, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
склапати (се), склапам (се), 3. n. МИ. склапају 

(се), прип. сад. склапајући (се) 14.5.1.1.(3). 
склепати (сврш.), склепам и скш!пати (не

сврш.), склёпам, 3. n. МН. скш!пају, прип. сад. скле

пајући 14.5.1.1.(3). 
склептати (се), склёпћем (се), прип. сад. 

склёпћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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СКЛОНОСТ 

склеротик = склеротичiр (в.) 
склеротичан, -ч на, -чно, одр. склерОтичнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
склеротичiр, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом 

и -ем, МН. склерОтИЧiiри, склеротичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. = склеротик, -а м, ВОК. -тиче, МН. скле

ротици, склерОтйка, склеротицима 11.1.I.а.(1); 

1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
склеротичiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -кй 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

склесати и склесати, склёшем 14.5.1.1.(2). 
склештити ек. уп. ијек. склијештити 

склюав, -а, -о, одр. склйзавй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
склизавати (се), склизiiвам (се), 3. n. МИ. 

склизавају (се), прип. сад. склизавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
склюавица, -е ж, ген. МН. -йца 14.1.2.1.Ь. 

склюак, склиска и склиска, склиско и скли

ско, одр. склйскй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
8.1.2.1.; 14.3. 

склИзалйште и склизалйште, -а с, ген. МН. 

-йшта 14.1.3. 
склизiљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
склИзати (се), -ам (се), прип. сад. склизајући 

(се) 14.5.1.1.(3) и склизати (се), склижем (се), 
прип. сад. склижући (се) 14.5.1.1.(2). 

склизити, -йм 14.5.1.1.(4). 
склИзнути (се), склизнем (се) и склизнути 

(се), склизнем (се) 14.5.1.1.(1). 
склизнуliе, -а с, ген. МН. -уМ 14.1.3. 
склијештити ијек. (ек. склештити), склйје

штйм (ек. склёштйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
склИско, прип. 14.6. 
СКЛИСКОСТ, -ости ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
СклоДовска-Кири (пољ. Maria Sklodowska

Curie), СклоДовске-Кири ж, Склодовској-Кй
ри, (добитница Нобелове награде за хемију и 

за физику, двојно презиме) 1.2.1.1.а.; 12.2.2.; 
14.1.2.1. 

склонити (се), склонйм (се) 14.5.1.1.(4). 
СКЛОНИТОСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
СКЛОНОСТ, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



склоњёнбст 

склоњёност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
склоњив, -а, -о, одр. склоњивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
склоњивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
склопи в = склопљив, -а, -о, одр. склоп(љ)и

вй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
склопити (се), склопйм (се) 14.5.1.1.(4). 
склоп ка, -ё ж, дат. -ци (не -ки), мн. склоп

ке, склопака и склопкй, склопкама 6.2.2.Ь.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
склопљив = склопив (В.) 
склупчавати (се), склупчавам (се), 3. л. мн. 

склупчавају (се), прил. сад. склупчавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
склупчати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
скљокати (се), скљокам (се), 3. л. мн. скљ6-

кају (се) 14.5.1.1.(3). 
скобiљ, -аља м, ВОК. скобаљу, инстр. -аљем, 

мн. скобаљи, скобаља, ЈООЛ. 14.1.1.а. 

сковрчавати,сковрчавам,з.л.мн.сковрча

вају, прил. сад. сковрчавајући 14.5.1.1.(3). 
сковрчнвати (се), сковРчујём (се), прил. сад. 

сковРчујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сковрчити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
сколиоза, -ё ж, мед. 14.1.2.1.Ь. 

сколити, сколйм 14.5.1.1.(4). 
скомрачан и скомрiчан, -чна, -чно, одр. 

скомрачнй и скомрачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

скомрачити, -йм и скомрачити, скомра

чйм 14.5.1.1.(4). 
скомрачно и скомрiчно, прил. 14.6. 
сконцентрисати (се) не него концентри

сати (се) (В.) 

скончавати, скончавам, 3. л. мн. скончавају, 
прил. сад. скончавајући 14.5.1.1.(3) 

скончање, -а с, ген. мн. -ања 14.1.3. 
скончати, -ам, 3. л. мн. скончамо и сконча

мо 14.5.1.1.(3). 
Скопљiк, -ака м, мн. Скопљаци, Скопљака, 

Скопљацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. = Ско

пљанац, -нца м, иистр. -анцем (не -ом), мн. Ско

пљанци, Скопљiiнiiцii 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Скопљанац = Скопљiк (В.) 

скочибуба 

Скопљiнка и Скопљiнка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Скопље (мак. Скопје), -а с 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.3. 
скопнети ек. уп. ијек. скопњети 

скопњети ијек. (ек. скопнети), скопнйм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
скопчавати (се), скопчавам (се), 3. л. мн. 

скопчавају (се), прил. сад. скопчавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
скопчати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
скорбут и скорбут, -а м, мн. скорбути И 

скорбути, скорбута 14.1.1.с. 

скорети се ек. уп. ијек. скорјети се 

CKopii и CKopii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

скорити (се), -йм (се), (учинити да нешто 

добије кору) 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
скорјети се ијек. (ек. скорети се), скорй(м) се, 

(добити кору) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
скоро, прил. 14.6. 
скорОтеча, -ё м, ген. мн. -ёча 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
скоруп, -а м, мн. скорупи, скорупii 14.1.1.с. 

скорупати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
скорупити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
скЬсити, скОсйм 14.5.1.1.(4). 
скострешити се ек. уп. ијек. скостријеши

ти се 

скостријешити се ијек. (ек. скострешити 

се), скОстријешйм се (ек. скОстрёшйм се) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

Скотланд јйрд (енгл. Sсоtlапd Yard), Ско
тландјарда м 1.2.1.1.п.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

скотрљавати (се), скотРљавам (се), 3. л. мн. 
скотрљавају (се), прил. сад. скотрљавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
скотрљати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
скотурати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
скотурити (се), скотурйм (се) 14.5.1.1.(4). 
Скочiј, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

скочiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.3.; 
4.3.а. 

скочан, -чна, -чно, одр. скочнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
скочањити се, скочiiњйм се 14.5.1.1.(4). 
скочибуба, -ё ж, ген. мн. -буба 14.1.2.1.Ь. 
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скочити 

скочити, скочим 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
скрај, предn. 

скраја, прип. 14.6. 
скрiјнй = скрiјњй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
скрајност, -ости Ж, ИнсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скрајнут и скрајнут, -а, -о, одр. скрајнути и 

скрајнути, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
скрајнути (се), скрајнем (се) и скрiјнути 

(се), -ем (се) 14.5.1.1.(1). 
скрајњй = cKpajHii (в.) 
скрајњивати (се), скрајњујем (се), прип. сад. 

скрајњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
скрати в, -а, -о, одр. скративи, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
скрarrити (се), скратим (се) 14.5.1.1.(4). 
скраliати (се), -ћам (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
скраblница, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

скраliење, -а с, ген. мн. -ења 3.2.2.а.; 14.1.3. 
скраliивати (се), скраћујем (се), прип. сад. 

скраћујући (се) 14.5.1.1.(2). 
скрашавати (се), скрашавам (се), 3. n. мн. 

скрашавају (се), прип. сад. скрашавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
скренути, скренем 14.5.1.1.(1). 
скресавати, скресавам, 3. n. мн. скресавају, 

прип. сад. скресавајући 14.5.1.1.(3). 
скресати, скрёшем 14.5.1.1.(2). 
скретати, скрёћем, прип. сад. скрёћући и 

скретати, скрећем, прип. сад. скрећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
скретница, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

скретничiр, -ара м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом 

и -ем, МИ. скретничари, скретничара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

скретничiрев = скретничiров, -а, -о, геи. 

МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
скретничiрскй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
скретничкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
скречавати, скречiiвам, 3. n. МИ. скречавају, 

прип. сад. скречавајући 14.5.1.1.(3). 
скречити и скречити, скрёчим 14.5.1.1.(4). 
скривати (се), скривам (се), 3. n. МИ. скривају 

(се), ПРИП. сад. скривајући (се) 14.5.1.1.(3). 
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скруњивати 

скривiч = сакривiч (в.) 
скривачица, -е Ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

скривен, -ена, -ено, одр. скривени, -а, -о, ген. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
скривенбст, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скривеliке, прип. 14.6. 
скривити, скривим 14.5.1.1.(4) 
скрипта, скрйпата с мн., скрйптима, (Клајн 

2009: " ... (уобичајено али погрешно cKpийiйa
ма)") 6.2.2.а.; 14.1.3. 

скрпи (се), -јем (се) 14.5.1.1.(2). 
скiжати се, скfжам се 14.5.1.1.(3). 
скрљати, -ам 14.5.1.1.(3). 
скрнавитељ, -а м, ВОК. -у, инсТр. -ем (не -ом), 

МИ. скрнавитељи, скрнавитёља 14.1.1.а. 

скрнавити, скрнiiвим, прип. сад. скрнавећи 

14.5.1.1.(4). 
скрњивати, скрњујем, прип. сад. скрњујући 

14.5.1.1.(2). 
скрњити, скрим 14.5.1.1.(4). 
скровитбст, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скроз, прип. 14.6. 
скроз-н8скроз, прип. 12.1.; 14.6. 
скројити, скројим 14.5.1.1.(4). 
скроман, скромна и скромна, скромно и 

скромно, ОДр. скромни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

скромно, прип. 14.6. 
скромност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скрОфуле = ш крОфуле, -ула Ж МИ. 

14.1.2.1.Ь. 

скрофул6за = шкрофул6за, -е Ж, геи. МН. 
-6за, мед. 14.1.2.1.Ь. 

скрОфулозан, -зна, -зно, одр. скрОфулозни, 

-а, -о, ген. МН. -их = шкрОфулозан, -зна, -зно, 

одр. шкрОфулозни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

скрофул6зност = шкрофул6зност, -ости Ж, 
инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

скрстити, скрстим 14.5.1.1.(4). 
скрунити се, скруним (се) 14.5.1.1.(4). 
скруњивати се, скруњујем се, прип. сад. 

скруњујући се 14.5.1.1.(2). 



скрупула 

скрупула, -е ж, ген. мн. -ула 14.1.2.1.Ь. 

скрупулозан, -зна, -зно, одр. скрупулозни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
скрупулозно, прил. 14.6. 
скрупулозност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скРУтинијум, -а м, инстр. скрутинијумом, 

мн. скрутинијуми, скрутинијума (и скрУтн

ннј, -а м, инстр. скрутинијем, мн. скрутинији, 

скрутинија), (лат. утврђивање резултата избо

ра) 14.1.1. 
скрутити (се), скРУгим (се) 14.5.1.1.(4). 
скруliивати (се), скрућујем (се), прил. сад. 

скрућујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
скруш8вати (се), скрушавам (се), 3. л. мн. 

скрушавају (се), прил. сад. скрушавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
скрушен, -а, -о, одр. скрушени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
скрушенiiк, -ика м, ВОК. скрушениче, мн. 

скрушеници, скрушеника, скрушеницима 

1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
скрушеница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а. 

скрушено, прил. 14.6. 
скрушеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скрушење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
скрушити (се), скрушим (се) 14.5.1.1.(4). 
cKi}xiiH, -а, -о, одр. скрхани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 4.3.1.; 14.3. 
СКРХјјНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 4.3.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скрхати (се), -ам (се) 4.3.1.; 14.5.1.1.(3). 
скi}шити (се) и скршити (се), -им (се) 

14.5.1.1.(4). 
скршт8вати, скРштiiвам, 3. л. мн. скршта

вају, прил. сад. скрштавајући = скрштати, скр

штам, 3. л. мн. скрштају, прил. сад. скРштајући 
14.5.1.1.(3). 

скувати (се), -ам (се) = скухати (се), -ам (се) 

4.3.3.; 14.5.1.1.(3). 
скукавичити се, -чим се 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
скукiвчити се, -чим се 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
скулптор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. 

скулптори, скулптора 14.l.l.a. 

скуцкати 

скуп, скупа м, мн. скупови, скупова 

14.1.1.с. 

скуп, скупа, скупо, одр. скупи, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
скупа, прил. 14.6. 
скупина, -е ж, ген. мн. -ина; 14.1.2.1.Ь. 

скупити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
скупљати (се), скУпљам (се), 3. л. мн. скупља-

ју (се), прил. сад. скупљајући (се) 14.5.1.1.(3). 
скупљiiч, -ача м, ВОК. скупљачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. скупљачи, скупљача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

скупљачица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

скупљiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

скупнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
скуп но, прил. 14.6. 
скупо, прил. 14.6. 
скупоliа, -е ж, ген. мн. -ОМ 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
скупоцен ек. уп. ијек. скупоцјен 

скупоцено ек. уп. ијек. скупоцјено 

скупоценост ек. уп. ијек. скупоцјеност 

скупоцјен ијек. (ек. скупоцен), -а, -о, одр. 

скуп6цU)ени, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

скупоцјено ијек. (ек. скупоцено), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

скупоцјеност ијек. (ек. скупоценост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

скупштина, -е ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

скупштинiiр, -ара м, ВОК. скупштинару и 

скупштинаре, инстр. -аром и -арем, мн. СКУП

ШТИЮ1РИ, скупштинара 14.l.1.a. 
скупштинскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
скут, скУта м, мн. скУтови, скутова 14.1.1.с. 

скутер, -а м, инстр. -ом, мн. скутери, скуте

ра 14.1.1.Ь. 

скутоноша, -е м, мн. скутоноше, СКУТОНО-

ша 14.1.1.а. 

скуliити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
скухати (се) = скувати (се) (В.) 

скуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
скуцкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
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скучен 

скучен, -а, -о, одр. скученй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
скучено, прил. 14.6. 
скучеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
скучити (се), скучйм (се) 14.5.1.1.(4). 
сл., сКр. за сличио 1З.2.1.а. 

слiмњача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

сламчица, -ё ж, ген. мн. -йца 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

слаб, слаба и сшiба, слабо и сшiбо, одр. сла

бй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слiбачак, -ч ка, -чко, одр. слабачкй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слiбашак, -шка, -шко, одр. слабашкй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слiбашаи, -шна, -шно, одр. слабашнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слiбашно, прил. 14.6. 
слiбашност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слабииа и слабииа, -ё ж, ген. мн. слабина и 

слабйна 14.1.2.1.Ь. 

слабиискй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слабйli, -ића м, вок. слабићу, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. слабићи, слабиМ 3.2.3.; 14.1.1.а. 
слабйliкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
слабиliство, -а с, ген. мн. -ства 3.2.3.; 14.1.3. 
слiбљење, -а с, ген. мн. -ёња 14.1.3. 
слiбо, прил. 14.6. 
слабовид, -а, -о, одр. слаб6видй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = слабовидан, -дна, -дно, одр. слаб6вид

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слабовидан = слабовид (в.) 

слабовидост = слабовидост, -ости ж, инстр. 
-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

слабовидост = слабовидост (в.) 

слабодушаи, -ш на, -шно, одр. слаб6душнй, 

-а, -о, геи. МН. -йх 4.2.а.; 11.1.2.с.; 14.3. 
слабодушност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слiбокрваи и слабокрван, -вна, -вно, одр. 

слабокрвнй и слаб6крвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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Славнн 

слабокрвност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слабомоliаи, -ћна, -ћно, одр. слаб6моћни, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слаБОмоliио, прил. 3.2.1.; 14.6. 
слабомоliиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слiбост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слабоумаи и слабоумаи, -мна, -м но, ОДр. 

слаб6умнй и слаб6умнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слабоумље и слабоумље, -а с, ген. МН. -умља 

14.1.3. 
слабоумийк и слабоумийк, -йка м, ВОК. 

-нйче, МН. -ници, -нйка, -ницима 11.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

слабоумиица и слабоумиица, -ё ж, ВОК. -е, 

ген. МН. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

слабоумио и слабоумио, ПРИЛ. 14.6. 
слабоумиост и слабоумиост и слабоум

иост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слабуњав, -а, -о, ОДр. слабуњавй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
слабуњаво, ПРИЛ. 14.6. 
слабуњавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слiбушан и слабушан, -шна, -шно, ОДр. сла

бушни и слабушнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

слава, -ё ж, ген. МН. слава 14.1.2.1.Ь. 

Слава, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
славан, -вна, -вно, ОДр. славнй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Славац, -вца м, инстр. -вцем (не -ом), МН. 

Сшiвци, Славаца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
славilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 
Славија, -ё ж, дат. -ији, инСТр. -иј ом, (бео

градски трг) 1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
славилац (не славиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), МН. славиоци, славилiiца 

6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
Славни, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Слава) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Славии, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Славо, 

-ё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 



слави на 

слави на, -е Ж, ген. мн. славина 14.1.2.1.Ь. 

славиоц не него славилац (в.) 

славист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

славистика, -е Ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. 

-и ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
славистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
слависткиња, -е Ж, ген. МН. -иња 14.1.2.1.Ь. 

славитељ, -а М, вок. -у, ннстр. -ем (не -ом), мн. 

сшiвитељи, сшiвитёља 14.1.1.а. 

славити (се), -им (се), прип. сад. славећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
славiili, -ића М, вок. славићу, инстр. -ићем 

(не -ом), мн. славићи, славића, (поет., славу ј) 

3.2.3.; 14.1.1.а. 
Славица, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Славичин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Слави

ца) 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Славка, -е Ж, дат. -ки (не -ци) 11.3.2.с.; 

14.1.2.1.а. 

Славкнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
славље, -а с, ген. мн. -вља 14.1.3. 
слављенiiк, -ика М, вок. -ниче, мн. славље-

ници, слављеника, слављеницима ll.l.l.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
слављени ца, -е Ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

слављеничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

слављенiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

славно, прип. 14.6. 
Славо, -е М, дат. Сшiви, ак. Сшiву, ВОК. Славо, 

инстр. Славом = Славо, -а М, дат. Славу, ак. Сла

ва, ВОК. Славо, инстр. Славом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Славов, -а, -о, ген. МН. -их, (према Славо, -а 

М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
славодобитан,-тна,-тно, ОДр. славодобит

ни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
славодОбнтнiiк, -а М, ВОК. -ниче, МН. славодо

битници,славодОбитника,славодОбитницима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
славодобитно, прип. 14.6. 
славодобитнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

слагачица 

славолук, -а М, МН. славолуци, славолука, 

славолуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
славољубнв, -а, -о, одр. славољубиви, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
славољубивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
славољубље, -а с, ген. мн. -убља 14.1.3. 
Славонац, -нца М, инстр. -нцем (не -ом), МН. 

Слав6нци, Славонаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Славiiнија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Славiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
славiiнскй, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Славiiнскii Брод, Славонског(а) Брода М 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
Славонче, -ета с, зб. Славончад, Славончiiди 

1.2.1.1.d.; 14.1.3.С. 
слаВОПiiјка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
славоспев ек. уп. ијек. славоспјев 

славоспјев ијек. (ек. славоспев), -а М, МН. сла

восп(ј)еви, славосп(ј)ева 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
славохлепан, -пна, -пно, ОДр. славохлепни, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
славохлёпље, -а с, ген. МН. -епља 14.1.3. 
славохлепнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
славскii и славскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
славу ј, -у ја М, вок. славу ју, инстр. -у јем (не 

-ом), МН. славу ји, славу ја 14.1.1.а. 

славу ј-грло, славуј-гi'ша с, ген. МН. славу ј

грла 12.2.1.а.; 14.1.3. 
славујскй, -а, -о, ген. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
славујче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
слагалiiшнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
слагати (се), слажем (се), прип. сад. слажући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
слагатн, слажем l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
слагiiч, -ача М, вок. слагачу, инстр. -ачем (не 

-ом), МН. слагачи, слагача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
слагачица, -е Ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 
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слагачицин 

слагачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

слагiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

слагiчница, -ё ж, ген. мн. -йца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а. 

слiЩак, слатка и слатка, слатко и слатко, одр. 

слаткй и слаткй, ген. мн. -йх, комп. слађй, најсла

ђй 3.3.2.а.; 6.2.3.; 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3.3. 
сладити, сладйм, прип. сад. сл3дёћи, (засла

ђивати) 14.5.1.1.(4). 
сладити, сл3дй, прип. сад. сл3дёћи (бити 

слатко) 14.5.1.1.(4). 
слiщйћ, -ића м, иистр. -ићем (не -ом), мн. сла

дићи, сладићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
сладокусац, -сца м, вок. слiiдокушче, инстр. 

-усцем (не -ом), мн. сладокусци, сладокусаца 

6.2.1.; 8.2.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
слi\цолед, -а м, мн. слiiдоледи, слiiдолёда 

14.1.1.С. 

сладолеuија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
сл!Щост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сладiк:трасан не него сладiк:трастан (в.) 

сладостраснйк, -а м, вок. -нйче, мн. сладо

страснйци, сладостраснйка, сладостраснйцима 

1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сладострасио, прип. 14.6. 
сладострастан (не сладострасан), -сна, 

-сно, одр. сладостраснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 10.2.; 14.3. 

сладуњав, -а, -о, одр. сладуњавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сладуњаво, прип. 14.6. 
сладуњавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слiђан и слађан, -а, -о, одр. слiiђанй и сшiђа

ий, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
слiђаио и слађаио, прип. 3.3.2.а.; 14.6. 
сл8l)ёње, -а с, ген. мн. слађёња 3.3.2.а.; 

14.1.3. 
слijд, -а м, мн. слајдови, слајдова 14.1.1.С. 

слаломiш, -аша м, инстр. -ашем (не -ом), мн. 

слаломаши, слаломаша 14.1.1.а. 

слаломскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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слirи 

сламати (се), сламам (се), 3. П. мн. сламају 
(се), прип. сад. сламајући (се) 14.5.1.1.(3). 

сламен, -а, -о, одр. сламенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
сламењiк, -а м, мн. сламењаци, сламењака, 

сламењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сламка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

слан, слана, слано, одр. слаий, -а, -о, ген. мн. 

-йх, комп. сланијй и слањй, најсланијй и најсла

њй 4.2.а.; 14.3.3. 
сланйк, -и ка м, мн. слан ици, сланика, сла

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сланина и сланина, -ё ж, ген. мн. сланйна и 

сланина 14.1.2.1.Ь. 

сланинiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. сланинари, сшiнинара и сланинiр, -ара м 

ВОК. слаиииару и слаиииiiре, инстр. -ом и -ем, мн. 

сланинари, сланинара 14.1.1.а. 

сланињача, -ё ж, ген. мн. сланињача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

Сланкамён, -ена м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Сланкаменац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), 

мн. Сланкаменци, Сланюiмёнаца 1.2.l.l.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

Сланкамёнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сланкамёнка и сланкамёнка, -ё ж, дат. 

-ци, ген. мн. -кй, (грожђе, вино, лоза) 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

сланкамёнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

сланост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сланоliа, -ё ж, ген. мн. сланбћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

сланутак, -тка м, мн. слануци, сланутака, 

слануцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.I.2.1.а.; 14.1.1.С. 
слао, -а м, мн. слаоови, сшiпова, слап6ва и 

слапови, слiiповii 14.1.l.с. 

сласио, прип. 6.2.3.; 10.2.; 14.6. 
сласт, -и ж, пок. сласти, инстр. сласти и 

слашћу, мн. сласти, сластй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

сшlcтан, -сна, -сно, одр. сласнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а., 6.2.3., 10.2.; 14.3. 
слirи, шiiљём, прип. сад. шiiљући 14.5.1.1.(2). 



СлIПина 

СлIПина, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
слаткйш, -иша м, инстр. -ишом, мн. слатки-

ши, слаткиша 14.1.1.а. 

слIПко, прип. 8.1.2.1.; 14.6. 
слатко, -а и -ога с 14.1.3. 
слатководнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слаткоречив ек. уп. ијек. слаткорјечив 

слаткоречиво ек. уп. ијек. слаткорјечиво 

слаткоречивост ек. уп. ијек. слаткорјечи-

вост 

слаткорјечив ијек. (ек. слаткоречив), -а, -о, 

одр. слаткорU)ечивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

слаткорјечиво ијек. (ек. слаткоречиво), 

прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
слаткорјечивост ијек. (ек. слаткоречи

вост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

слаткоliа, -ё Ж, ген. мн. слатк6ћа 3.2.3.; 
14.1.2.1. 

слачица, -ё ж, ген. мн. слачйца, бот. 3.2.3.; 
14.1.2.1. 

слева ек. уп. ијек. слИјева 

слевати (се) не него сливати (се) (В.) 

слегати (се) ек. уп. ијек. слијегати 

слегнути (се) и слегнути (се) = слеliи (се), 
слёгнём (се) 14.5.1.1.(1). 

слегнуliе, -а с, ген. мн. слегнућа 14.1.3. 
след ек. уп. ијек. слијед 

следбенйк и слёдбенйк ек. уп. ијек. сљедбе

нйк и сљёдбеийк 

следбеница и следбеиица ек. уп. ијек. сљед

беница и сљедбеница 

следбенйчкй ек. уп. ијек. сљедбенйчкй 

следбенйштво и слёдбенйштво ек. уп. ијек. 

сљедбеНiiШТво и сљёдбеиiiштво 

следбеност ек. уп. ијек. сљедбеиост 

следёliй и следёliй ек. уп. ијек. сљедёliii и 

слиједёliй 

следити (се), слёдйм (се), прид. трп. слёђен 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4) 
следити ек. уп. ијек. слиједити 

слёдиiiк ек. уп. ијек. сљёдиiiк 

следовiње ек. уп. ијек. сљедоввње 

следовати ек. уп. ијек. сљедовати 

следствен ек. уп. ијек. сљедствен 

следствено ек. уп. ијек. сљедствено 

слепчев 

следствеиост ек. уп. ијек. сљедственост 

слеђ и слеђ, -а м, инстр. слёђем, мн. слёђеви, 

слёђёва 3.3.2.а.; 14.1.1.Ь. 

слеђено, прип. 3.3.2.а.; 14.3. 
слеђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слеђивати (се), слеђујём (се), прип. сад. сле

ђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
слёз ек. уп. ијек. сљёз 

слезина и слезина ек. уп. ијек. сљезина и 

сљезииа 

слезов ек. уп. ијек. сљезов 

слезовац ек. уп. ијек. сљезовац 

слезовача ек. уп. ијек. сљезовача 

слезовина ек. уп. ијек. сљезовииа 

слеме ек. уп. ијек. сљеме 

слеменй ек. уп. ијек. сљеменй 

слемеискй ек. уп. ијек. сљеменскй 

слемењача ек. уп. ијек. сљемењача 

слеп ек. уп. ијек. слијеп 

слепарев = слепаров ек. уп. ијек. сљепарев 
=сљепаров 

слепарија ек. уп. ијек. сљепарија 

слепарити ек. уп. ијек. сљепарити 

слепарство ек. уп. ијек. сљепарство 

слепац ек. уп. ијек. слијепац 

слепачкй ек. уп. ијек. сљепачкй 

слепаштво ек. уп. ијек. сљепаштво 

слепети ек. уп. ијек. слијепјети 

слепило ек. уп. ијек. сљепило 

слепити ек. уп. ијек. слијепити 

слепйli ек. уп. ијек. сљепiili 

слепица ек. уп. ијек. сљепица 

слепичин ек. уп. ијек. сљепичин 

слепљеност ек. уп. ијек. слијепљеност 

слепљење ек. уп. ијек. слијепљёње 

слепљивати (се) ек. уп. ијек. сљепљивати 

(се) 

слепо ек. уп. ијек. слијепо 

слепоочица ек. уп. ијек. сљепоочица 

слепоочје ек. уп. ијек. сљепоочје 

слепоочиii ек. уп. ијек. сљепоочиii 

слепlючиица ек. уп. ијек. сљепоочиица 

слепоочњача ек. уп. ијек. сљепоочњача 

слепост ек. уп. ијек. слијепiiст 

слепоliа ек. уп. ијек. сљепоliа 

слепчев ек. уп. ијек. слијепчев 
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слепчовођа 

слепчовођа ек. уп. ијек. сљепчовођа 

слет, -а М, МН. слётови, слётова 14.1.1.с. 

слетати ек. уп. ијек. слијетати 

слетети ек. уп. ијек. слетјети 

слi1Тiiште, -а с, ген. мн. слётишта 14.1.3. 
слетјети ијек. (ек. слетети), слетИМ, 3. п. мн. 

слетимо и слетимо 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
слетиii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слетскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слеliи (се) = слегнути (се) и слi1гнути (се) 

(В.) 

слеч, -а М, пок. сш~чу, мн. слёчеви, слёчева, 

бот. 3.1.1.; 14.1.1.Ь. 
слав, -а М, пок. сливу, мн. сливови, слив6ва и 

сливова, ек. и ијек. 2.1.5.5.; 2.2.5.; 14.1.1.с. 
сливати (се), сливам, 3. п. мн. сливају (се), 

прип. сад. сливајући (се), ек. И ијек. 14.5.1.1.(3). 
сливен, -ена, -ено, одр. сливенii, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сливенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
славник, -а М, мн. сливници, сливника, 

сливницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сливничкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
слизавати се, слизiiвам се, 3. п. мн. слизавају 

(се), прип. сад. слизавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
слизати се, слижем се 14.5.1.1.(2). 
слизивати се, слизујем се, прип. сад. слизу

јући се 14.5.1.1.(2). 
слијева ијек. (ек. слева), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
слијевати (се) ијек. (ек. слевати (се», слије

вам (се) (ек. слевам (се», 3. п. мн. слијевају (се) 
(ек. слева ју (се», прип. сад. слијевајући (се) (ек. 

слевајући (се» 2.1.5.5.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
слијегати (се) ијек. (ек. слегати (се», слије

жем (се) (ек. слёжем (се», прип. сад. слијежући 

(се) (ек. слежући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
слијед ијек. (ек. след), -а М, пок. слиједу (ек. 

следу), мн. сљёдови, сљед6ва и сљёдова (ек. слё

дови, след6ва и слёдова) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
слиједёliii = сљедёliн ијек. (ек. следёliii и 

следёliii), -а, -е, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

слиједити ијек. (ек. следити), слиједим (ек. 

следим), прип. сад. слиједећи (ек. следећи), (ићи 
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за неким) и слиједим (ек. следим), прип. сад. сли

једећи (ек. следећи), (долазити иза нечега) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

слијеп ијек. (ек. слеп), слијепа, слијепо (ек. 

слепа, слепо), одр. слијепи (ек. слепи), ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
слијепац (ек. слепац), -пца М, ВОК. слијеп

че (ек. слеп че), инстр. -ем (не -ом), мн. слијеп

ци, слијепаца, слијепцима (ек. слепци, слепа

ца, слепцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 
14.1.1.а. 

слијепити ијек. (ек. слепити), слијепим (ек. 

слепим), прип. сад. слијепећи (ек. слепећи), (чи

нити слепим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
слијепјети ијек. (ек. слепети), слијепим (ек. 

слепим), прип. сад. слијепећи (ек. слепећи), (по

стајати слеп) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
слијепљенiiст ијек. (ек. слепљенiiст), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

слијепљёње ијек. (ек. слепљење), -а с, ген. 

мн. -ења 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
слијепо ијек. (ек. слепо) прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
слијепiiст ијек. (ек. слепiiст), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

слијепчев ијек. (ек. слепчев), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
слијетати ијек. (ек. слетати), слйјећем 

(ек. слећём), прип. сад. слијећући (ек. слећу

ћи) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и слијетам (ек. слётам), 
прип. сад. слијетајући (ек. слетајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

слик, -а М, мн. сликови, сликова 14.1.1.с. 

слiiка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. слика 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

сликар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

сликари, сликара 14.1.I.а. 

сликарија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сликарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сликiiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сликарство и слiiкарство, -а с, мн. -става 

6.2.2.а.; 14.1.3. 



сликарчиli 

сликарчиli, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не -ом), 

ми. слиюiрчићи, сликарчйћii 3.1.3.; 14.1.1.а. 
слИкати (се), -ам (се), прил. сад. сликајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
слИкован, -вна, -вно, одр. слик6внй, -а, -6, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сликовит, -а, -о, одр. сликовитй, -а, -6, ген. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сликовито, прил., 14.6. 
сликовитост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слик6вница, -ё ж, геи. ми. сликовнйца 

14.1.2.1.Ь. 

слистити, слистйм 14.5.1.1.(4). 
слИти (се), -јём (се) 14.5.1.1.(2). 
слИчан, -чна, -чно, одр. сличнй, -а, -6, ген. 

ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слИчити, -йм, прил. сад. сличёћи 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
слИчица, -ё ж, геи. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

слИчно, прил. 14.6. 
сличност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слобода, -ё ж, геи. ми. слобода 14.1.2.1.Ь. 

слободан, -дна, -дно, одр. слободнй, -а, -6, 
ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

слободар, -ара м, ВОК. слободару и слобода

ре, иистр. -арем и -аром, ми. слободари, слобо

дара 14.1.1.а. 

слободарка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. ми. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
слободарскii, -а, -6, геи. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слободно, прил. 14.6. 
слободњак, -ака м, ВОК. слОбодњаче, ми. 

слободњаци, слободњака, слободњацима 

l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
слободњаковиli, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не 

-ом), ми. слободњаковићи, слободњаковйћа 

3.2.3.; 14.1.1.а. 
слободњачкii, -а, -6, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
слободњ8штво, -а с, мн. слободњаштва, сло

бодњаштiiва 6.2.2.а.; 14.1.3 
слободољубац, -упца м, ВОК. слОбодољупче, 

ннстр. упцем (не -ом), мн. слободољупци, сло

бодољубаца, слободољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

словенскii 

слободољубив, -а, -о, одр. слободољубивй, 

-а, -6, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слободољубиво, прил. 14.6. 
слободољубивост, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слободољубље, -а с, геи. мн. слободољубља 

14.1.3. 
слобоДоуман и слОбоДоуман, -м на, -мно, 

одр. слобоДоумнй И слобоДоумнй, -а, -6, ген. ми. 
-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

слобоДоумље, -а с, ген. мн. -умља 14.1.3.d. 
слободоумно и слОбодоумно, прил. 14.6. 
слободоумност и слободоумност И слобо-

доумност, -ости, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Словак, -ака м, ми. Словаци, Словака, Сло

вацима 1.2.1.1.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Словакиња, -ё ж, ген. ми. -йња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

словарица, -ё ж, ген. ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

Словачка, -ё ж, дат. -кој 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
словачкii, -а, -6, ген. ми. -йх 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Словен, -ена м, ми. Словени, Словена 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Словенац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), ми. 

Словенци, Словёнаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
словеначкii, -а, -6, ген. мн. -йх, (према Сло-

венац) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Словени, Словена м, мн. 1.2.1.1.d.; 2.1.4.2.3. 
словенilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
словенизовати (се), -зујём (се), прил. сад. 

словенизујући (се) 14.5.1.1.(2) (и словенизи
рати (се), словенизйрам (се), 3. л. ми. слове
низирају (се), прил. сад. словенизирајући (се) 

14.5.1.1.(3». 
Словенија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Словен ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Словен кин, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

словенољубац, -упца м, иистр. -ем (не -ом), 

ми. словенољупци, словенољубiiца, словено

љупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.а. 
словенскii, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Сло

венија) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
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словенство 

словенство, -а с, мн. словенства, словенста

ва, (својство) 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Словенство, -а с, (сви Словени)14.1.3. 

Словенчев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 
4.2.а. 

словница, -е Ж, ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

словничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

слово, -а с, ген. мн. слова 14.1.3. 
словолitвац, -вца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

словоливци, словоливаца 6.2.1.; 14.1.1.а. 
словолitвница, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

словослагiч, -ача м, инстр. -ачем (не -ом), мн. 

словослагачи, словослагача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
словослагiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
словчан, -а, -о, одр. словчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слог, слога м, мн. слогови, слогова 14.1.1.С. 

слога, -е ж,дат. слози, ген. мн. слога 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

слогiн, -ана м, мн. слогани, слогана 

14.1.1.С. 

слоговнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слОготвОран,-рна,-рно,одр.слОготвОрнИ, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сложан, -жна, -жно, одр. сложни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 
сложен, -а, -о, одр. сложени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 11.1.2.Ь.; 14.3. 
сложеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 1I.1.2.Ь.; 14.1.2.2. 
сложив, -а, -о, одр. сложиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 11.1.2.а.; 14.3. 
сложити (се), сложим (се) 11.1.2.а.; 

14.5.1.1.(4). 
сложност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слој, слоја м, пок. слоју, мн. слојеви, слоје

ва 14.1.1.С. 

слојliннтн се, слојаним се, прип. сад. слоја

нећи (се) 14.5.1.1.(4). 
слојевитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слом, слома м, мн. сломови, сломова 

14.1.1.С. 
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слУжбеничин 

сломити (се), сломи м (се) (не сломијем (се» 

14.5.1.1.(4). 
сломљен, -а, -о, одр. сломљени, -а, -о, геи. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сломљено, прип. 14.6. 
сломљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слоновача, -е Ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Слоњски (пољ. Slonski), -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

слОт-машitна, слот-машине ж, ген. мн. слот

машина 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

слоу рок (енгп. slow rock), -а м 12.3.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

слоустео (енгп. slow-step), -ам 12.1.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

слсро., скр. за сшiвјаносi'шски 13.3.1.е. 

слуга, слуге м, дат. слузи И р. слуги, ВОК. слу

ГО, мн. слуге, слугу и р. слуга 11.2.1.(1) и 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

слугiн, -ана м, вок. слугане, мн. слугани, 

слугана 14.1.1.С. 

слугiнски, прип. 14.6. 
слугiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слуг8нство, -а с, ми. слуганства, слуганста-

ва6.2.2.а.; 14.1.3. 
слугин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слугйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слудити, -им И слудим 14.5.1.1.(4). 
слуђitвати, слуђујем, прип. сад. слуђујући 

3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
слУжiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
слУжiвкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
слУжiвник, -а м, мн. служавници, служав

ника, служавницима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
служба, -е ж, ген. мн. -би 14.1.2.1.Ь. 

слУжбен и службен, -а, -о, одр. службени и 

службени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
службеник и службеник, -ика м, ВОК. -ниче, 

мн. -ници, -ника, -ницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

слУжбеница и службеница, -е ж, ВОК. -е, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

слУжбеничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 



службенiiчкii 

слУжбенiiчкii и службеничкii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
слУжбено и службено, прил. 14.6. 
слУжбенбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
службовати, службујём, прил. сад. службу

јући 14.5.1.1.(2). 
службодавац, -вца м, ВОК. службодавче, ин

стр. -вцем (не -ом), мн. службощiвци, службо

дaBiiцa, 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
службопримац, -мца м, ВОК. службопрймче, 

инстр. -мцем (не -ом), мн. службопримци, слу

жбопрймiiца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
служинче, -ета, з6. служинчад, служинча-

ди 3.1.3.; 14.1.3.с. 
слУжитёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
служитељкин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
служити (се), служйм (се), прил. сад. служё

ћи (се) 14.5.1.1.(4). 
служнiiк, -а м, ВОК. -нйче, мн. служнйци, 

служнйка, служнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

служнiiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

слУжнiiштво, -а с, мн. служнйштва, служнй

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
служност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слузокожа, -ё ж, ген. мн. -ожа 14.1.2.1.Ь. 

слУтња, -ё ж, ген. мн. слутњй И слутња 

14.1.2.1.Ь. 

слуЬење, -а с, ген. мн. -ења 3.3.2.а.; 14.1.3. 
слух и слух, -а м, лок. слуху и слуху 4.1.; 

14.1.1. 
слухист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

случавати се, случава се, 3. л. мн. случавају 
се, прнл. сад. случавајући се 14.5.1.1.(3). 

случај, -а м, инстр. -ем (не -ом), лок. случа

ју и случају, мн. случаји, случаја и случајеви, 

случајёва 3.1.1.; 14.1.1.Ь. 
слУчајан, -јна, -јно, одр. случајнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
случајно, прил. 14.6. 

сљедбеница 

случајност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
случити се, сл:Учй се, (догодити се) 

14.5.1.1.(4). 
сл учити се, случй се, (стиснути се) 

14.5.1.1.(4). 
слушалац и слушалац (не слушаоц и 

слушаоц), -аоца м, ВОК. -аоче, инстр. -аоцем (не 

-ом), мн. -аоци, -алаца, -аоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

слушалица и слушали ца, -е ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

слушанбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
слушаоница и слушаоница, -ё ж, ген. мн. 

-йца 7.1.1.; 14.1.2.1.Ь. 
слушаоц и слушаоц не него слушалац и 

слушалац (В.) 

слушаочев и слушаочев, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
слушатељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ми. слушатељи, слушатёља 14.1.1.а.Ь. 

слушатељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
слушатељскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
слушатељство, -а с, мн. слушатёљства, слу

шатёљстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
слушати, -ам, прил. сад. слушајући 

14.5.1.1.(3). 
слушач, -ача м, вок. слушачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. слушачи, слушача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
слушљив, -а, -о, одр. слушљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
слушнii и слушнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
слч., скр. за словачкii 13.3.1.е. 

Сљач (СЛОВ. Sliac), -а м, инстр. -ем (не -ом) 
1.2.1.1.Ь; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

сљедбеНiiК и сљедбеНiiК ијек. (ек. следбенiiк 

и слёдбенiiк), -а м, вок. -нйче, мн. -нйци, -нй

ка, -нйцима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.l.а. 

сљедбеница и сљёдбепица ијек. (ек. слiщбе

пица и следбепица), -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.l.2.1.а.Ь. 
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сљедбенйчкй 

сљедбенйчкй ијек. (ек. следбенйчкй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сљедбенйштво и сљ~бенйштво ијек. (ек. 

следбенйштво и слi!дбенйштво), -а с, ми. -йшт

ва, -йштава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сљедбеност ијек. (ек. следбеност), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сљедёliй = слиједёliй (В.) 

сљеднйк ијек. (ек. следнйк), -а м, вок. -йче, ми. 

-нйци, -нйка, -нйцима 2.1.2.; 2.2.2.; ll.l.l.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

сљедоввње ијек. (ек. следовiiње), -а с, геи. ми. 

-ања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сљi!довати ијек. (ек. сљi!довати), -ду јем, 

прил. сад. сљёдујући (ек. слёдујући) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

сљедствен ијек. (ек. следствен), -а, -о, одр. 

сљедственй (ек. следственй), -а, -о, геи. ми. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сљедствено ијек. (ек. следствено), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
сљедственост ијек. (ек. следственост), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сљi!з ијек. (ек. слi!з), -а м, ми. сљёзови, сљё

зова (ек. слёзови, слёзова), бот. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

сљезина и сљезина ијек. (ек. слезина и сл е

зина), -е ж, геи. ми. сљезина и сљёзйна (ек. сле

зи на и слёзйна), аиат. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сљезов ијек. (ек. слезов), -а, -о, ген. ми. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сљезовац, -овца м, иистр. -овцем (не -ом), ми. 

-овци, -оваца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.: 14.1.1.Ь. 
сљезовача ијек. (ек. слезовача), -е Ж, ген. ми. 

-ача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сљi!зовииа ијек. (ек. слi!зовина), -е Ж, геи. мн. 

-йна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сљёме ијек. (ек. слеме), -ена с, мн. сљемена, 

сљемена (ек. слемена, слемена) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

сљеменй ијек. (ек. слеменй), -а, -о, ген. ми. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сљеменскй ијек. (ек. слеменскй), -а, -о, геи. 

ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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сљубити (се) 

сљемењача ијек. (ек. слемењача), -ё ж, ген. 

мн. -ача 3.1.3.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сљепарев = сљепаров ијек. (ек. слепарев = 

слепаров), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сљешiрија ијек. (ек. слепарија), -е Ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 2.1.2.; 2.2.2.; 
5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

сљепарити ијек. (ек. слепарити), сљепарйм 

(ек. слепарйм), прил. сад. сљепарећи (ек. слепа

рећи) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
сљепаров = сљепарев (В.) 
сљепарство ијек. (ек. слепарство), -а с, мн. 

-ства, -става 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сљепачкй ијек. (ек. слепачкй), -а, -о, ген. ми. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сљепаштво ијек. (ек. слепаштво), -а с, ми. 

-штва, -штава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сљепило ијек. (ек. слепило), -а с, ген. мн. -йла 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
сљепйli ијек. (ек. слепйli), -ића м, иистр. -ићем 

(не -ом), ми. слепићи, слепиМ, зоол. 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.3.; 14.1.1.а. 

сљепица ијек. (ек. слепица), -е Ж, вок. -е, ген. 

мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
сљепичии ијек. (ек. слепичии), -а, -о, геи. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сљепљивати (се) ијек. (ек. слепљивати 

(се», сљепљујем (се) (ек. слепљујем (се), прил. 

сад. сљепљујући (се) (ек. слепљујући (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

сљепоочица ијек. (ек. слепоочица), -е Ж, ген. 

мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сљепоочје ијек. (ек. слепоочје), -а с, ген. мн. 

-очја 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.3. 
сљепоочнй ијек. (ек. слепоочнй), -а, -о, ген. 

ми. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сљепоочница ијек. (ек. слепiючница), -е ж, 

ген. ми. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь 
сљепоочњача ијек. (ек. слепоочњача), -е Ж, 

ген. ми. -ача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь 
сљепоliа ијек. (ек. слепоliа), -е ж, ген. мн. -6ћа 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сљепчовођа ијек. (ек. слепчовођа), -е м, ген. 

мн. -ођа 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 3.3.2.а.; 14.1.1.с. 
сљубити (се), сљубйм (се) 14.5.1.1.(4). 



сљубљивати 

сљубљивати (се), сљубљујём (се), прип. сад. 

сљубљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сљуштити (се), сљуштйм (се) 14.5.1.1.(4). 
см, скр. за санти метар 1З.2.1.Ь. 

смагати, смажём, прип. сад. смажући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
смiзати, -жём 14.5.1.1.(2). 
Смаил-ага, Смаил-агё м, Смаил-аги (Чен

гйћу) 11.3.2ј.; 12.2.3.; 14.1.1. 
Смаил-агин, -а ,-о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

12.2.3. 
Смаилагић, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Смаилагићи, Смаилагйћii 1.2.1.1.а.; 12.1.; 
14.1.1.а. 

смакнути (се) = смаћи (се), смакнём (се) 

14.5.1.1.(1). 
смакнуће, -а с, ген. мн. -yћii 3.2.2.а.; 14.1.3. 
смалаксавати, смалаксiiвiiм, 3. П. мн. смалак

савају, прип. сад. смалаксавајући 14.5.1.1.(3). 
смалаксiло и смалаксало, прип. 14.6. 
смалаксiлост и смалаксалост, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смалаксао и смалаксао, -ла, -ло, ген. мн. 

-лйх 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
смалаксати, -јјм, 14.5.1.1.(3) и смалакшём 

14.5.1.1.(2). 
смалена, прип. 14.6. 
смандрљавати, cMaHдpЉiiвjjM, 3. п. мн. 

смандрљавају, прип. сад. смандрљавајући 

14.5.1.1.(3). 
смандрљати, -8М 14.5.1.1.(3). 
смањивати (се), смањујём (се), прип. сад. см а

њујући (се) 14.5.1.1.(2). 
смаљити (се), смiiњйм (се) 14.5.1.1.(4). 
смарагд, -а м, мн. смарагди, смарагда 

14.1.1.С. 

смарагднй, -8, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смарагдно, прип. 14.6. 
смарати (се), смзрам (се), 3. п. мн. смарају 

(се), прип. сад. смарајући (се) 14.5.1.1.(3). 
смiрт-картица, смiiрт-картицё ж, ген. мн. 

-ЙЦ8 12.2.; 14.1.2.1.Ь. 
смаћи (се) = смакнути (се) (в.) 
Смедеревац, -вца м, инстр. -вцем (не -ом), 

мн. Смедеревци, СмедерёВ8Ц8 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

смеон 

смедеревачкй, -8, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
3.1.3.; 4.2.а. 

Смедерёвка и Смедерёвка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
смедерёвка и смедерёвка, -ё ж, дат. -ци, 

ген. мн. -кй, (лоза, грожђе, вино) 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

Смедерево, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
смедерёвскй и смедерёвскй, -8, -о, ген. мн. 

-йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
смеђ, смёђа и смеђа, смёђе и смеђе, одр. смё

ђй, -8, -о, ген. мн. -йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
смеђаст, -а, -о, одр. смёђастй, -8, -о, ген. мн. 

-йх 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
смеђкаст не него смећкаст (в.) 

смеђоглав, -а, -о, одр. смеђоглавй, -8, -о, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

смеђокос, -а, -о, одр. смеђокосй, -8, -о, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

смежуравати (се), смежурiiв8М (се), 3. п. мн. 
смежуравају (се), прип. сад. смежуравајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
смежурiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смежурати (се), -8М (се) 14.5.1.1.(3). 
смејати се ек. уп. ијек. смнјати се 

смејуљити се ек. уп. ијек. смијуљити се 

смејурина ек. уп. ијек. смијурина 

смејуцкати се ек. уп. ијек. смијуцкати се 

смејуцнути се ек. уп. ијек. смијуцнути се 

смекшавати (се), смеКШ8В8М (се), 3. П. МН. 
смекшавају (се), прип. сад. смекшавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
смекшати (се), -8М (се) 14.5.1.1.(3). 
смел не него смео (в. под смио) 

смело ек. уп. ијек. смјело 

смелост ек. уп. ијек. смјелост 

смена ек. уп. ијек. смјена 

сменити ек. уп. ијек. смијенити 

сменљив ек. уп. ијек. смјенљив 

сменљивост ек. уп. ијек. смјенљивост 

смењив ек. уп. ијек. смјењив 

смељивати (се) ек. уп. ијек. смјељивати 

(се) 

смељивост ек. уп. ијек. смјењивост 

смео ек. уп. ијек. смио 

смеон ек. уп. ијек. см Нон 
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смеоно 

смеоно ек. уп. ијек. смИоно 

смеоност ек. уп. ијек. смИоност 

смера н ек. уп. ијек. смјеран 

смерати и смерати ек. уп. ијек. смјерати и 

смјерати 

смерити ек. уп. ијек. смјерити 

смерница ек. уп. ијек. смјерница 

смерно ек. уп. ијек. смјерно 

смерност ек. уп. ијек. смјерност 

смеса = смеша ек. уп. ијек. смјеса = смјеша 
смесити ек. уп. ијек. смијесити 

сместа ек. уп. ијек. смјеста 

смести и смести, сметем 14.5.1.1.(1). 
сместити (се) ек. уп. ијек. смјестити (се) 

смет, смета М, ми. сметови, сметова 14.1.1.с. 

сметати, сметам, 3. л. мн. сметају, прил. сад. 
сметајући 14.5.1.1.(3). 

сметен, -а, -о, одр. сметенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
сметено и сметено, прил. 14.6. 
сметеност и сметеност, -ости Ж, иистр. -ости 

И -ошhу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сметењвк, -ака М, вок. сметењаче, мн. смете

њаци, сметењака, сметењацима и сметењвк, -а 

М, вок. -њаче, мн. сметењаци, cMeTeЊiiкa, смете

њацима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
сметењ8ковиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. сметењаковићи, сметењаковйћа 3.2.3.; 
14.1.1.а. 

сметењiчкii и сметењiчкii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.;14.3. 
сметењiштво и сметењаштво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
смiJти ек. уп. ијек. смјiJти 

сметЛiр = сметљйр (В.) 
сметларев = сметларов, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сметлiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сметлйште, -а с, ген. мн. -йшта 14.1.3. 
сметљйр, -ара, инстр. -аром и -арем, мн. сме-

тљари, сметљара = сметлiр, -ара М, ИНСТр. -аром 

и -арем, мн. сметлари, сметлара 14.1.1.а. 

сметљара, -е Ж, ген. мн. сметљара 14.1.2.1.Ь. 

сметљарев = сметљаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

сметљаричин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

1058 

смијешак 

сметљаров = сметљарев (В.) 
сметнути и сметнути, сметнем 14.5.1.1.(1). 
сметња, -е Ж, ген. мн. сметњй 14.1.2.1.Ь. 

cMeliapa, -е Ж, ген. мн. смећара 3.2.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

cMelie, -а с 14.1.3. 
cMeliKacT (не смеђкаст), -а, -о, одр. смећка

стй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смех и смех ек. уп. ијек. смијех и смјех 

смеч, -а М, инстр. -ом, мн. смечеви, смечева 

3.1.1.; 14.1.1.Ь. 
смечер, -а М, вок. -у, ИНСТр. -ом, мн. смечери, 

смечера 3.1.1.; 14.1.1.а. 
смечовати, -чујем, прил. сад. смечујући 

14.5.1.1.(2). 
смеш а = смеса В. под cMjiJca 
смешак ек. уп. ијек. смијешак 

смеш ан ек. уп. ијек. смијешан 

смешати (се) ек. уп. ијек. смијешати (се) 

смешити се ек. уп. ијек. смијешити се 

смешкати се ек. уп. ијек. смјешкати се 

смешљив ек. уп. ијек. смјешљив 

смешљивац ек. уп. ијек. смјешљивац 

смешљивица ек. уп. ијек. смјешљивица 

смешљйвка ек. уп. ијек. смјешљйвка 

смешљйвко и смешљйвко ек. уп. ијек. смје-

шљйвко и смјешљйвко 

смешљивост ек. уп. ијек. смјешљивост 

смеш но и смеш но ек. уп. ијек. смијешно 

смеш ност ек. уп. ијек. смијешност 

смештiј ек. уп. ијек. смјештiј 

смiJштiјнii ек. уп. ијек. смјештiјнй 

смештати (се) ек. уп. ијек. смјештати (се) 

смitјати се ијек. (ек. смејати се), -јем се, прил. 

сад. смијући се (ек. смејући се) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

смијенити ијек. (ек. сменити), смијенйм (ек. 

сменйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
смијесити ијек. (ек. смесити), смијесйм (ек. 

смесйм) 2.1.1.; .2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
смйјех ијек. (ек. смех), -а М и смијеха (ек. сме

ха), лок. смијеху (ек. смеху) = смјех (ек. CMiJx), -а 
М 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.; 4.1.; 14.1.1. 

смијешак ијек. (ек. смешак), -ш ка М, мн. 

смијешци, смијешака, смијешцима (ек. сме

шци, смёшака, смешцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 



смијешан 

смијешан ијек. (ек. смешан), -шна, -шно, одр. 

смијешнй (ек. смешнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 4.2.а.; 1l.1.2.c.; 14.3. 

смијешати (се) ијек. (ек. смешати (се», 

смијешам (се) (ек. смешам (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

смијешити се ијек. (ек. смешити се), сми

јешйм се и смијешйм се (ек. смешим се и сме

шйм се), прил. сад. смијешећи се (ек. смешећи 

се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
смијешно и смијешно ијек. (ек. смешно и 

смешно), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
смијешност ијек. (ек. смешност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

смијуљити се ијек. (ек. смејуљити се), -љйм 

се, прил. сад. смијуљећи се (ек. смејуљећи се) 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
смијурија ијек. (ек. смејурија), -е Ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -йја 2.1.5.1.2.; 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

смијуцкати се ијек. (ек. смејуцкати се), -ам 

се, прил. сад. смијуцкајући се (ек. смејуцкајући 

се) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
смијјцнути се ијек. (ек. смејјцнути се), сми

јуцнем се (ек. смејуцнем се) 2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

смИлити се, -йм се, (постати мио; смилова

ти се) 14.5.1.1.(4). 
смИловати се, -лујем се 14.5.1.1.(2). 
смилостивити (се) и смилОстивити (се), 

смил6стйвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
смИље, -а с зб. 14.1.3. 
Смиљка, -е Ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
смио (не см(ј)ел) ијек. (ек. смео, не смел), 

смјёла, смјёло (ек. смёла, смёло), одр. смU)ёлй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.5.1.7.; 2.2.2.; 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

смион ијек. (ек. смеон), -а, -о, одр. смионй 

(ек. смёонй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.5.1.7.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

смИоно ијек. (ек. смеоно), прил. 2.1.5.1.7.; 
2.2.2.; 14.6. 

смионост ијек. (ек. смеоност), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.5.1.7.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

смјенљивост 

смИрај, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. смираји, 

смираја 14.1.1.С. 

смирен, -а, -о, одр. смиренй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
смирено, прил. 14.6. 
смиреност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смирење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
смнривати (се), смирујем (се), прил. сад. см и

рујући (се) 14.5.1.1.(2). 
смирити (се), смирйм (се) 14.5.1.1.(4). 
смисао, -сла м, лок. смислу, мн. смислови, 

смислова 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1. 
смисаон и смисаон, -а, -о, одр. смисаонй и 

смисаонй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смИслен, -а, -о, одр. смисленй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
смисленост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смислити, -йм 14.5.1.1.(4). 
СмИт (енгл. Smith), -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

смицалица, -е Ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

смiiцати (се), -чем (се), прил. сад. смичући 

(се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
смишљати, смишљам, 3. л. мн. смишљају, 

прил. сад. смишљајући 14.5.1.1.(3). 
смишљен, -а, -о, одр. смишљенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смишљено, прил. 14.6. 
смишљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смјел не него смио (в.) 

смјело ијек. (ек. смело), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

смјелост ијек. (ек. смелост), -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

смјена ијек. (ек. смена), -е ж, ген. мн. смШена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
смјенљив ијек. (ек. сменљив), -а, -о, одр. 

смU)енљивй, -а, -о, ген. ми. -йх = смјењив ијек. 

(ек. смењив), -а, -о, одр. смU)ењивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
смјенљивост ијек. (ек. сменљивост), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу = смјењивост ијек. (ек. 
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смјењив 

смењивост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

смјењив = смјеиљив (В.) 

смјењивати (се) ијек. (ек. смењивати (се», 

смШењујём (се), прил. сад. смU)ењујући (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
смјењивост = смјеиљивост (В.) 

смјеран, -рна, -рно, одр. смU)ёрнй, -а, -о, геи. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
смјерати ијек. (ек. смерати), -ам, прил. сад. 

смU)ёрајући и смјерати (ек. смерати), смШё

рам, прил. сад. смU)ерајући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

смјерити (ек. смерити), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

смјерница ијек. (ек. смериица), -ё ж, геи. мн. 

-йца 2.1.3.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
смјерно ијек. (ек. смерно), прил. 2.1.3.; 2.2.1.; 

14.6. 
смјерност ијек. (ек. смерност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.3.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

смјеса ијек. (ек. смеса), -ё ж, ген. мн. смјёса = 

смјеша ијек. (ек. смеша), -ё ж, ген. мн. смU)ёша 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
смјеста ијек. (ек. сместа), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 
смјестити (се) ијек. (ек. сместити (се», -йм 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
смјети ијек. (ек. смети), смијём (ек. смём) И 

(за будућност) смШёднём, прил. сад. смијући (ек. 

смёјући) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
смјех = смијех (В.) 

смјеша ијек. (ек. смеша) = смјеса (В.) 
смјешкати се ијек. (ек. смешкати се), -ам 

се, прил. сад. смU)ёшкајући се 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

смјешљив ијек. (ек. смешљив), -а, -о, одр. 

смU)ешљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

смјешљивац ијек. (ек. смешљивац), -йвца 

м, вок. -йвче, инстр. -йвцем (не -ом), мн. смU)еш

љйвци, смU)ешљиваца 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а. 

смјешљивица ијек. (ек. смешљивица), -ё ж, 

вок. -е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
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смотавати (се) 

смјешљйвка ијек. (ек. смешљйвка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2., 1I.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

смјешљйвко и смјешљивко ијек. (ек. сме

шљйвко и смешљивко), -вка м, мн. -вци, -ваца, 

-вцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смјешљивост ијек. (ек. смешљивост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

смјештај ијек. (ек. смештај), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), мн. смU)ёштаји, смU)ёштаја 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь. 

смјештајий ијек. (ек. смештајий), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
смјештати (се) ијек. (ек. смештати (се», 

смU)ёштам (се), прил. сад.смU)ештајУћи (се) 

2.1.3.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
смлiвити, -йм 14.5.1.1.(4). 
смлачити, смлачйм 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
смоква, -ё ж, ген. мн. смокава 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

смоквар, -ара м, вок. смоквару и смокваре, 

инстр. -аром и -арем, мн. смоквари, смоквара 

14.1.1.а. 

смоквйк, -ика м, мн. смоквици, смоквика, 

смоквицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смокви и, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смоквичица, -ё ж, ген. мн. -йца, (дем. од смо

ква) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
смокинг, -а м, мн. смокинзи, смокйнга, СМО

кинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смоков, -а, -о, ген. мн. -их, (према смоква) 

4.2.а.; 14.3. 
смоковача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
смоковина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

смокрити (се), смокрйм (се) 14.5.1.1.(4). 
Смоле (словен. Smole), -ета м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
смолнй и смОлнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
см6лница = см6ница, -ё ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

см6ница = см6лница (В.) 
сморити (се), сморим (се) 14.5.1.1.(4). 
смотавати (се), CMOTiiвaM (се), 3. л. мн. смота-

вају (се), прил. сад. смотавајући (се) 14.5.1.1.(3). 



смОтак 

смОтак, -тка м, ми. смоци, смОтака, смоцима 

6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смОтан, -а, -о, одр. смотани, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
смотати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
смОтка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. мн. -ки 

1I.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

смотра, -ё ж, геи. мн. смотри 14.1.2.1.Ь. 

смотреи, -а, -о, одр. смотрени, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
смОтреио, прип. 14.6. 
смОтреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смотуљак, -љка м, мн. смотуљци, смОтуља

ка, смотуљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смоliи, смогнём 14.5.1.1.(1). 
смочан, -ч на, -ч но, одр. смочни, -а, -о, ген. 

ми. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
смочити (се), смочим (се), (учинити мо

крим) 14.5.1.1.(4). 
смочити (се), -им (се), (у јелу) 14.5.1.1.(4). 
смочица, -ё ж, геи. ми. -ица, (дем. од смОтка) 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
смочиица, -ё ж, ген. ми. -ица 14.1.2.1.Ь. 

смрад, -а м, пок. смраду, ми. смрадови, смра

дова и смрадова 14.1.1.с. 

смрадан, -дна, -дно, одр. смрадни, -а, -о, геи. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
смрЈЩити, -им, прип. сад. смрадёћи и смра

дити, смрЗдим, прип. сад. смрадёћи 14.5.1.1.(4). 
смрачивати (се), смрачујём (се), прип. сад. 

смрачујући (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
смрачити (се), смрачим (се) 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
смјщети и смрдети ек. уп. ијек. смрдјети и 

смрдјети 

смрдибуба, -ё ж, ген. мн. -уба, зооп. 

14.1.2.1.Ь. 

смрдјети ијек. (ек. смрдети), -дим, прип. сад. 

смiщёћи и смрдјети (ек. смрдети), -дим, прип. 

сад. смiщёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
смрдљевак, -вка м, ми. смрдљевци, смРдљё

вака, смрдљевцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смрдљив, -а, -о, одр. смРдљиви, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 

смр..ан 

смрдљивац, -ивца м, вок. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), ми. смiщљивци, СМIщљиваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

смрдљиви ца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

смрёка, -ё ж, дат. -ки И -ци, ген. мн. смрека, 

бот. 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

смреквйк, -и ка м, ми. смреквици, смрекви

ка, смреквицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
смрёкин, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
смрекиња, -ё ж, ген. ми. смрекиња, (плод 

смреке) 14.1.2.1.Ь. 

смреков, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
смрековача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

смрековина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

смречак, -ака м, ми. смречаци, смреча

ка, смречацима, (смреков шумарак) 3.1.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

смрёшкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
смрзавати (се), смрзавам (се), 3. п. ми. смрза

вају (се), прип. сад. смрзавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
смрзао, -зли ж, пок. смрзли, инстр. смрзли 

И смржљу, мн. смрзли, смрзли 7.1.1.; 8.2.2.1.; 
14.1.1. 

смрзла,-ё ж, геи. ми. -ла 14.1.2.1.Ь. 

смi\знУти (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
смi\знутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смрзотина, -ё ж, ген. ми. -ина 14.1.2.1.Ь. 

смј)кнут, -а, -о, одр. смркнути, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
смi\кнУти (се) = смi\liи се, CMj'IКHёM (се) 

14.5.1.1.(1). 
CMi\KHYТO, прип. 14.6. 
смј)кнутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смркнуliе, -а с, ген. ми. -уМ 3.2.2.а.; 14.1.3. 
смрнuати, -ам 3.4.1.; 14.5.1.1.(3) 
смрсити, СМРСИМ 14.5.1.1.(4). 
смрскати (се), смрскам (се) 14.5.1.1.(3). 
смр.., смрти Ж, иистр. смрти И смрћу, ми. смр-

ти, смРти 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
смр..ан, -тна, -тно, одр. смртни, -а, -о, геи. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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смртннк 

смртннк, -а м, ВОК. -йче, мн. смrIТНЙЦИ, 

смртнйка, смртнйцима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2).; 
14.1.1.а.С. 

смртннца, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

смртНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

смртно, прил. 14.6. 
смртност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смрт6вница и смртiiвница, -ё ж, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

смртоносан, -сна, -сно, одр. смртоноснй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смртоносно, прил. 14.6. 
смртоносност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смрliи (се) = смркнути (се) (в.) 
смрцати се, смрчё се, прил. сад. смрчући се 

3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
смрч, -а м, инсТр. -ем (не -ом), лок. смf>чу, мн. 

смрчеви, смрчева и смрчёва, (cMpeKa)14.1.1. 
смрча, -ё ж, ген. мн. смрча, (смре

Ka)14.1.2.1.b. 
смрчак, -чка м, мн. смрчкови, смрчкова и 

смрчци, смрчака, смРчцима, (врста гљиве; вр

ста птице) 6.2.1.; 1l.2.1.(2).; 14.1.1.С. 
смрчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смрчин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смршавити, смршавйм и смршавити, -йм 

14.5.1.1.(4). 
смршати, -ам 14.5.1.1.(3). 
сме !ёс-ём-ёс/ СМС-а м, скр. за енгл. Short 

Message Service 13.5.2. 
смуlj, смуђа м, вок. смуђу, инсТр. -ем (не -ом), 

мн. смуђеви, смуђёва 3.3.1.; 14.1.1.а.Ь. 
смук, -а м, вок. смуче, мн. смукови, смук6ва 

и смукова 11.1.1.a.(l).; 14.1.1.а.С. 
смуљати (се), -ам (се) и смуљати (се), сму

љам (се) 14.5.1.1.(3). 
смунljавати, смунђавам, 3. л. мн. смунђава

ју, прил. сад. смунђавајући 14.5.1.1.(3). 
смунljати, -ам 14.5.1.1.(3). 
смУтљив, -а, -о, одр. смутљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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снабдјевiiчкii 

смУтљивац, -йвца м, вок. -йвче, инсТр. -йв

цем (не -ом), мн. смутљйвци, смутљиваца 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

смУтљивица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

смУтљивичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

смУтљiiвчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

смУтња, -ё ж, ген. мн. -тњй 14.1.2.1.Ь. 

cMylieHiicT, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

смуliивати (се), смућујём (се), прил. сад. сму

ћујући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
смуliкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
смуцати се, смуцам се, 3. л. мн. смуцају се 

14.5.1.1.(3). 
смучити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
смушен и смушен, -а, -о, одр. смушенй и 

смушенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
смушено и смушено, прил. 14.6. 
смушенiiст и смушенiiст, -ости ж, инсТр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
смушењiiк, -ака м, вок. смушењаче, мн. сму

шењаци, смушењака, смушењацима 1I.I.I.a.(l); 
1l.2.1.(2).; 14.1.1.С. 

смушењiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сна не него снаха и снаја (в.) 

снабдевати (се) ек. уп. ијек. снабдијевати 

(се) 

снабдеВiiЧ ек. уп. ијек. снабдјевiч 

снабдевiiчкii ек. уп. ијек. снабдјевiiчкii 

снабдевенiiСт ек. уп. ијек. снабдјевенiiст 

снабдети (се) ек. уп. ијек. снабдјети (се) 

снабдијевати (се) ијек. (ек. снабдевати (се», 

сюiбдијевам (се) (ек. сюiбдёвам (се», 3. Л. МН. 
снабдијевају (се) (ек. снабдевају (се», прил. сад. 

снабдијевајући (се) (ек. снабдевајући (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

снабдјевiiч ијек. (ек. снабдевiч), -ача м, ВОК. 

сн1iбдU)евачу, инсТр. -ачем (не -ом), МН. снаб

дU)евачи, снабдU)евача 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

снабдјевiiчкii ијек. (ек. снабдевiчкii), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 



снабдјевеност 

снабдјевеност ијек. (ек. снабдевеност), -ости 

Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

снабдјети (се) ијек. (ек. снабдети (се», 

снабд(йј)ём (се) 14.5.1.1.(1) и р. снабдйм (се) 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

снага, -ё ж, дат. -зи, ак. снагу, ген. мн. -га 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
снажан и снажан, -жна, -жно, одр. снажнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 1I.1.2.с.; 14.3. 
снажити (се), снажйм (се), прил. сад. сН!iжёћи 

(се) 1I.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
снажно, прил. 1I.1.2.с.; 14.6. 
снаја уоб. фамилијарно = снаха (В.) 

снајка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

снајкин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
снајпер, -а м, инстр. -ом, мн. снајпери, снај

пёра и сиiјпер, -а м, инстр. -ом, мн. снајпери, 

снајпёра 14.1.1.Ь.с. 

сиајперист(а), - ё М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

снајпёрка и снајпёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

снајперскн и cHijnepcKii, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

сналажљив, -а, -о, одр. сналажљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сналажљиво, прил. 14.6. 
снаШIЖЉИВОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сналазити (се), -йм (се), прил. сад. сналазёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
сн8liи (се) и снаliи (се), снађём (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
снаха (не сна), снахё ж, дат. -си И -хи, вок. 

снахо, мн. снахе, снаха, снахама = снаја уоб. фа

милијарно (не сна), снајё ж, дат. снаји, вок. снајо, 

мн. снаје, снаја, сна ј ама, (ПМС: "снаха и снаја, 
(други лик може бити стилски неутралан или 

фам. и хип.) ... ") 4.3.3.; 14.1.2.1.Ь. 
снахин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
снебивати се, снебйвам се, 3. л. мн. снебива

ју се, прил. сад. снебивајући се 14.5.1.1.(3). 
снебивљив, -а, -о, одр. снебивљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
снебивљиво, прил. 14.6. 

снИзилица 

снебивљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сневати ек. уп. ијек. снијевати 

сневеселити (се), сневеселйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
сневесељавати (се), сневесељавам (се), 3. 

л. мн. сневесељавају (се), прил. сад. сневесеља

вајући (се) 14.5.1.1.(3) = сневесељивати (се), 

сневесељујём (се), прил. сад. сневесељујући (се) 

14.5.1.1.(2). 
сневесељивати (се) = сневесељавати (се) 

(В.) 

снег ек. уп. ијек. снијег 

снеговит ек. уп. ијек. сњеговит 

снеголоман ек. уп. ијек. сњеголоман 

снежак ек. уп. ијек. снијежак 

снежан и снежан уп. ијек. снијежан и сње-

жан 

Снежана ек. уп. ијек. Сњежана 

Снежанин ек. уп. ијек. Сњежанин 

снежаница ек. уп. ијек. сњежаница 

снежити ек. уп. ијек. снијежити 

Снежнiiк ек. уп. ијек. Сњежнiiк 

снек-бар, снёк-бiiра м, инстр. снёк-бiiром, мн. 

снёк-барови, снёк-барова 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

снемоliи, снемогнём 14.5.1.1.(1). 
снен, снёна и снена, снёно и снено, одр. снё

ни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сиено, прил. 14.6. 
сненост, -ости ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
снерукё, прил. 14.6. 
снести не него снети и снети (В.) 

снет ек. уп. ијек. снијет 

снети и снети ек. уп. ијек. снијети и снИјети 

Снешка ек. уп. ијек. Сњешка 

Снешкин ек. уп. ијек. Сњешкин 

Снешко ек. уп. ијек. Сњёшко 

Снешко Белиli ек. уп. ијек. Сњёшко Бије

лиli 

снижавати (се), снижавам (се), 3. л. мн. сни-
жавају (се), снижавајући (се) 14.5.1.1.(3). 

снiжё не него нiжё (В.) 

снижење, -а С, ген. мн. -ења 14.1.3. 
снизивати (се), снизујём (се), прил. сад. сни-

зујући (се) 14.5.1.1.(2). 
снизилица, -ё ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 
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снiiзити 

сиiiзити (се), снизи м (се) 14.5.1.1.(4). 
снијевати ијек. (ек. сневати), снијевам (ек. 

сневам), 3. n. мн. снијевају (ек. сневају), прип. 
сад. снијевајући (ек. сневајући) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

снијег ијек. (ек. снег), -а м, пок. (о) снијегу 

(ек. снегу), мн. сњёгови, сњёгова (ек. снёгови, 

снёгова) и поет. снијези, снијега, снијезима (ек. 

снези, снега, снезима) 2.1.2.1.Ь.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

снијежак ијек. (ек. снежак), -ш ка м, мн. сни

јешци, снијежака, снијешцима (ек. снешци, 

снежака, снешцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
11.2.1.(2).; 14.1.1.С. 

сњежан = снијежан ијек. (ек. снёжан и сне
жан), -жна, -жно, одр. сњёжни И снијежни (ек. 

снёжни), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

снијежан = сњежан (в.) 
снијежити ијек. (ек. снежити), снијежи (ек. 

снежи), прип. сад. снијежећи (ек. снежећи) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

снијет ијек. (ек. снет), -ети м, инстр. снијети 

и снијећу (ек. снети и снећу), пок. (о) снијети (ек. 

снети), мн. снијети, снијети (ек. снети и снети) 

2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.1.2.2. 
снијети и снијети ијек. (ек. снети и снети, 

не снести), снесем, 3. n. мн. снесемо и снесемо 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(\). 
снимак и снимак, -м ка м, мн. -мци, снимака, 

-мцима 6.2.1.; 11.2.1.(2).; 14.1.1.С. 
сниматt!љка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сниматёљкин, -а, -о, мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
снимiч, -ача м, вок. снимачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. снимачи, снимача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
снимачица, -ё Ж, вок. -е, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

снисходити се, снисходим се, прип. сад. 

снисходёћи се 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
снисходљив, -а, -о, одр. снисходљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
снисходљиво, прип., 14.6. 
снисходљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сиiти, сним 14.5.1.1.(4). 
снiiliи не него сiiliи (в.) 
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сиова, прип. 14.6. 
сновати, снујём, прип. сад. снујући 

14.5.1.1.(2). 
сиовиђёње и сновиђење, -а с, ген. мн. -ња 

3.3.2.а.; 14.1.3. 
сноп, снопа м, мн. снопови, снопова 

14.1.1.С. 

снопиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сноп и

ћи снопића и снопйli, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. снопићи, снопића, (дем. од сноп) 3.2.3.; 
14.1.1.С. 

снопље, снопља з6., (према сноп) 14.1.3. 
снОсити, сносим, прип. сад. СНОсёћи 

14.5.1.1.(4). 
снOIiати се, сноћа се 14.5.1.1.(3). 
снуждеНБСТ, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
снуждити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
сњеговит ијек. (ек. снеговит), -а, -о, одр. сње

говити (ек. снеговити), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 
2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

сњеголоман ијек. (ек. сњеголоман), -а, -о, 

одр. сњёголомни И снёголомни, -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Сњежана ијек. (ек. Снежана), -ё Ж 2.1.2.; 

2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Сњежанин ијек. (ек. Снежанин), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сњежаиица ијек. (ек. снежаница), -ё ж, ген. 

мн. -и ца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Сњежнйк ијек. (ек. Снежнйк), -а м, вок. -иче 

2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.h.; 14.1.1.а. 
Сњешка ијек. (ек. Снешка), -ё ж, дат. -ки 

(не -ци) 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.а.; 8.1.2.1.; 11.3.2.с.; 
14.1.2.1.Ь. 

Сњешко ијек. (ек. Снешко), -шка м 2.1.2.; 
2.2.2.; 1.2.1.1.а.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
Сњешко Бијелиli ијек. (ек. Снешко Бе

лиli), Сњёшка Бијелића м (ек. Снёшка Белића) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
со (не еол), соли ж, пок. соли, инстр. соли И 

сољу, мн. соли, соли 14.1.2.2. 
соарё, -еа м, мн. -еи, -еа, -еима, ак. -ее, (фр., 

вечерње друштво) 5.2.2.; 5.2.4.; 14.1.1.с. 
собiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

собари, собара 14.1.1.а. 



с()бiрев 

с()бiрев = с()бiров, -а, -о, геи. ми. -их 14.3.; 
4.2.а. 

собарица, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

с()баричии, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

собiров = с()бiрев (в.) 
собичак, -чка м, ми. с06ичци, со6ичака, со-

6ичцима 3.1.3.; 6.2.1.; 11.2.1.(2).; 14.1.1.С. 
с()бичица, -ё ж, геи. ми. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

собий, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
с6ва, -ё ж, геи. ми. сова, зоол. 14.1.2.1.Ь. 

с6вйискй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
совиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. совићи, 

совића, (млада сова) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
совјет, -а м, ми. совјети совјёта и совјет, -а 

м, ми. совјети, совјёта 14.1.1.С. 

Совјети и Совјети, -ёта м МН., (често као 

сКр. за Совјетски (Совјетски) Савез) 1.2.1.1.h.; 
1.2.1.2.4.; 14.1.1.С. 

совјетскй и совјетскй, -а, -о, ген. мн. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
cobjeTCKO-фИНСКii рЈП, совјетско-фин

ског(а) рата м 1.2.2.1.; 12.2.; 14.1.1. 
совхоз, -оза м, мн. совхози, совхоза 4.1.; 

14.1.1.с 

сода бilкарбОНii, содё 6икар60Нё ж 14.1.2.1. 
сода-вода, сода-водё ж 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
содйр, -ара м, ВОК. содару и содаре, инстр. 

-аром и -арем, ми. содари, содара 14.1.1.а. 

сој, соја м, инстр. -ем (не -ом), ЛОК. сој у, мн. 

сојеви, сојёва 14.1.1.Ь. 

сојеница, -ё ж, геи. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

сојеничiiр, -а м, вок. -у И -е, ми. сојеничiiри, 

сојеничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
сојеничiiрскii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
сојйн, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
сојiiште, -а с, геи. ми. сој ишта 14.1.3. 
сојка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. -ки 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
сок, сока м, ЛОК. соку, ми. сокови, сокова 

14.1.1.С. 

соквк, -ака м, ми. сокаци, сокака, сокацима 

11.2.1.(2).; 14.1.1.с. 

соколскй 

сокаче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. = сокачиli, -а м, 

иистр. -ем (не -ом), ми. союiчићи, союiчића, (дем. 

и ХИПОК. од сокАк) 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
сокачиli = сокаче (в.) 
сокiiчкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сок на, -ё ж, геи. ми. -нй 14.1.2.1.Ь. 

соко, сокола м, вок. соколе, ми. соколи, соко

ла и соколови, соколова и соко, сокола м, вок. 

соколе, ми. соколи, сокола и соколови, соколо

ва, зоол. 7.2.1.; 14.1.1.а.С. 
Соко, Сокола м 1.2.1.1.h.; 7.2.1.; 14.1.1. 
Сокобања, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
сокобањскй, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

соковнйк, -а м, ми. соковници, соковника, 

соковницима 11.2.1.(2); 14.1.1.d. 
Соко-град, Соко-града м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
соколак, -лка м, ми. соколци, соколака, со

колцима 6.2.1.; 11.2.1.(2).; 14.1.1.С. 
соколiiр, -ара м, вок. соколару и соколаре, 

инстр. -аром и -арем, ми. соколари, соколара 

14.1.1.а. 

соколарев = соколаров, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
соколаров = соколарев (в.) 
соколiiрскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Соколац, Сокоца м, ЛОК. Сокоцу (не Со-

колца, Соколцу и сл.), (место код Сарајева) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Соколиli, -а, иистр. -ем (не -ом), ми. Соколи

ћи, Соколића 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
соколиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. соколи

ћи, соколића = соколовиli, -а м, иистр. -ем (не 

-ом), ми. соколовићи, соколовићii, (дем. И хипок. 

од соко и соко) 3.2.3.; 14.1.1.С. 
соколица, -ё ж, ИОК. -е, геи. ми. соколица, 30-

ОЛ. 14.1.2.1.а.Ь. 

соколичин, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

соколов и соколов, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Соколовиli, -а, инстр. -ем (не -ом), ми. Соко

ловићи, Соколовића 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
соколовиli = соколиli (в.) 
соколскii и соколСКii, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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соколство И соколство, -а с, мн. -ства, -ста

ва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Сокољании, -а м, мн. Сокољiiни, Сокољана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
сокik:кй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Соко) 

4.2.а.; 14.3. 
Сократ (грч. Sokrates), -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.а. 

сократовац, -овца м, ВОК. -овче, ннстр. -овцем 

(не -ом), мн. сократовци, cOKpaToBiiцa ll.1.1.a.(l); 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

сократовскй, -а, -о, ген. мн. -йх = сократскй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сократскй = сократовскй (В.) 

сол не него со (В.) 

сОлiријум, -а м, ннстр. соларијумом, мн. со

ларијуми, соларијума (и солiрйј, -ија м, ннстр. 

соларијем, мн. соларији, соларйја) 14.1.1. 
солвент, -а м, мн. солвенти, солвената 6.3.; 

14.1.1.С. 

солвентан, -тна, -тно, одр. солвёнтнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
солвентност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сОлдат, -а м, ВОК. -у, мн. солдати, солдата и 

солдат, -ата м, ВОК. солдату, мн. солдати, сол

дата 14.1.1.а. 

солдатеска, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

солдатиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. сол

датићи, солдатйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
сОлдатскй и солдатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сОлдiЧКЙ, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Солзбери (енгл. Salisbury), -ија м, ннстр. -иј ем 

(не -ом) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
солидарност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
солitдност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Солила, -йла с мн. 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Солиоско поље, Солиоског(а) поља с 

1.2.2.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
солiшсист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 
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(nUбiТУРJL 
'омоатхељ 

солист(а), -е м, мн. -и, солйста, -истима 

14.1.1.е. 

солистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

солисткиња, -е ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1.Ь. 

солilтёр, -ера м, ннстр. -ером, мн. солитери, 

солитера 14.1.1.Ь.С. 

солмизација, -е ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
СОлнок (мађ. Szolnok), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
соло прнд. индкл. И прил. 14.6. 
Соломон, -6на м, ист. 1.2.1.1.а 

соломонскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
солстйцијум, -а, инстр. солстйцијумом, мн. 

солстйцијуми, солстйцијума (и солстйцйј, -ија 

м, и нстр. солстйцијем, мн. солстйцији, солстй

цйја), (лат. астрон. дан у којем Сунце достиже 

највећу позитивну односно негативну декли

нацију) 14.1.1. 
СОлт Лёјк Сйти (енгл. Salt Lake City), Сй

тија м, инстр. Сйтијем 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Солун, -уна м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Солунац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), мн. 

Солунци, Солунаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. = 

Солуњанин, -а м, мн. Солуњани, Солуњiiна, 

(становник Солуна) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.С. 
солунац, -нца м, ВОК. солун че, инстр. -нцем 

(не -ом), мн. солун ци, солунаца, (борац на Со

лунском фронту) 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
СOnунскй фронт, Солунског(а) фронта м 

1.2.1.1Ј.; 14.1.1 
Солуњанин = Солунац (В.) 
Солуњiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
солуција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
солфёђо, -а м 3.3.1.; 14.1.1. 
сом, сома м, ВОК. соме, мн. сомови, сомова 

14.1.1.а.С. 

Сомiлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сомiлскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сомбатхељ (мађ. Szombathely), -а м, инстр. 

-ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 



Сомборац 

Сомборац, -рца м, инстр. -рцем (не -ом), 

мн. Сомб6рци, Сомбораца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Сомборка, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сом(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сом(ч) 

ићи, сом(ч)йћii и сом(ч)иli, -ића, инстр. -ићем 

(не -ом), мн. сом(ч)ићи, сом(ч)ићii, (дем. од сом) 

3.2.3.; 14.1.1. 
сомљй и сомљй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
сомнабулilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
сомнамбул, -а м, мн. сомнабули, сомнабу

ла 14.1.1.с. 

сомнамбулист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

сомовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Сомоза (шп. Somoza), -е ж 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сомотнй = сомотскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сомотскй = сомотнй (В.) 

сомун, -уна м, мн. сомуни, сомуна 14.1.1.с. 

сомун(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. со-

мун(ч)ићи, сомун(ч)йћii, (дем. од сомун) 3.2.3.; 
14.1.1.с. 

сомунuија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сомче, -ета с, зб. сомчад, сомчiiди 3.1.3.; 

14.1.3.с. 

сомчина, -ё ж, ген. мн. сомчйна, (ауг. од сом) 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
сонант, -а м, мн. сонанти, сонанта и сона

н8т86.З.; 14.1.1.с. 

сонантнй = сонантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

сонар, -ара м, инстр. -аром и -арем, мн. сона-

ри, сонара 14.1.1.Ь.с. 

сонг, -а м, мн. сонгови, сонгова 14.1.1.с. 

сонда, -ё ж, ген. мн. -дй 14.1.2.1.Ь. 

сондiжнй, -8, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 
сондирати, сондйрам, 3. л. мн. сондирају, 

прил. сад. сондирајући 14.5.1.1.(3). 
сонёт, -ета м, мн. сонети, сонета и сонет, -а 

м, мн. сонети, сонета 14.1.1.с. 

СОфијин 

сонётнй И сонетнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. = сонётскй и сонетскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сонй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 7.1.; 14.3. 
сонорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Сопот, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Сопоliани, Сопоћiiна м мн. 1.2.1.1.i.; 14.1.1.с. 
ConoliaHHH, -а м, мн. Сопоћiiни, Сопоћана, 

(становник Сопота) 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 

сопран, -ана м, мн. сопран и, сопрана 

14.1.1.а.с. 

сопранисткиња, -ё ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

сопствен, -а, -о, одр. сопственй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сопственйк, -йка м, ВОК. -и че, мн. сопстве

нйци, сопственйка, сопственйцима 1I.I.I.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сопствени ца, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сопственйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сопственйштво, -а с, мн. сопственйштва, 

сопственйштiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сопственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
соптати, сопћём, прил. сад. сопћући 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
сорта и сорта, -е ж, ген. мн. сортй 14.1.2.1.Ь. 

сортирати, сортйрам, 3. л. мн. сортирају, 
прил. сад. сортирајући 14.5.1.1.(3). 

сортнй и сортнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
сос, -а м, ЛОК. сбсу, мн. сбсови, с6сова 

14.1.1.с. 

сотона и сотона = спана и сатана (В.) 
сОтонскй и сотонскй = спанскй и сатан

скй(в.) 

сОфа и сВфа, -ё ж, ген. мн. с6фа и сОфа 

14.1.2.1.Ь. 

СОфија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
СОфија ц, -йјца м, инстр. -йјцем (не -ом), мн. 

С6фйјци, С6фијаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
СОфијин, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 
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СОфiiјка 

СОфiiјка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сОфiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 5.1.3.; 

4.2.а. 

сОфист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

софистерија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
софисти ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
софистикован = софистицiipан (В.) 
софitстиковати, -кујём, прип. сад. софисти

кујући 14.5.1.1.(2) (и софистицйрати, софисти
цйрам, 3. n. мн. софистицйрају, прип. сад. софи

стицйрајући 14.5.1.1.(3». 
софистицiiраи, -а, -о, одр. софистицйранй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = софitстикован, -а, -о, одр. 

софистикованй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
софистичан, -ч на, -ч но, одр. софистичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = софи

стичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
софистичкii = софистичан (В.) 
сОфисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

СОфокле (не СОфокло), -кла м 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
сОфра, -ё ж, мн. софре, сОфрй и сОфара 

14.1.2.1.Ь. 

сОфтвер и софтвер, -а м инстр. -ом, мн. софт

вери и софтвери, софтвёра 14.1.1.Ь. 

сОфтверскii и софтверскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
соха, -ё ж, дат. сохи и сохи, ген. мн. с6ха 4.1.; 

1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
соц-арт, -а м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
социјала, -ё ж, ген. мн. -ала 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
социјалан, -лна, -л но, одр. социјалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
социјалдемократ(а), -ё ж, мн. социјалдемо

крати, социјалдемократа, социјалдемократима 

и социјалдемократе, социјалдемократа, соци

јалдемократама 5.1.5.; 14.1.1.f. 
социјалдемократизам, -зма м, мн. социјал

демократизми, социјалдемократизама, соци

јалдемократизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
социјалдемократија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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сочивица 

социјалдемокраТСКii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
социјалИзам, -зма м, мн. социјализми, соци

јализама, социјализмима 5.1.5.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 
социјализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
социјализовати (се), -зујём (се), прип. сад. 

соција.лизујУћи (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2) (и соци
јализирати (се), социјализйрам (се), 3. n. мн. 

социјализйрају (се), прип. сад. социјализйрајући 

(се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3». 
социјалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
социјалистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
Социјалистички савез рiдноr народа Ју

rОславијё 1.2.1.1.п. 

социјалисткиња, -ё ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

социјално, прип. 14.6. 
социјално-културнii = социокултурнii, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
социјалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
социокултурнii = социјално-културнii 

(В.) 

социолинrвист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. 
социолинrвистика, -ё ж, дат. -ци (не -ки), 

ген. мн. -кй 5.2.3.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
социолинrвистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
социолоr, -а м, ВОК. -ложе, мн. социолози, 

социолога, социолозима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2).; 
14.1.1.С. 

социолоrија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.l.2.l.Ь. 
социолошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
соцреалitстичКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
Соча, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
сочан, сочна и сочна, сочно и сочно, одр. 

сочнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сочиваст, -а, -о, одр. сочивастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сочitвица, -ё ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 



сочiвиi 

сочiвиi, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сочiво и сочиво, -а с, ген. мн. -ива 14.1.3. 
Сочимилко (шп. Xotchimilco), -ка м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сС)чкii, -а, -о, ген. мн. -их, (према Соча) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
сочио, прил. 3.1.2.; 14.6. 
сочиост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
СОШ, СОШ-а, СОШ-у, екр. за Санитетска 

официрска школа 1З.3.2.а.; 1З.5.2.Ь. 

сошњак, -а м мн. сошњаци, сошњiiка, со

шњiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
спаваоиица и спаваоиица, -е ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

спаваћii, -а, -ё, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

спаваliив, -а, -о, одр. спаваћиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спаваliивост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спаваliица, -е ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

спавач, -ача м, ВОК. спавачу, инетр. -ачем (не 

-ом), мн. спавачи, спавача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
спавачев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спавачица, -ё ж, ген. мн. -ица 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
спавачиции, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спавiчкi, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
сп=Щати, -ам, прил. сад. спадајући 14.5.1.1.(3). 
спазам, -зма м, мн. спазми, спазiiма, спазми

ма, мед. 6.1.3.; 14.1.1.с. 
спајати (се), спајам (се), 3. л. мн. спајају (се), 

прил. сад. спајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
спајiч, -ача м, инетр. -ачем (не -ом), мн. спа

јачи, спајача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
спајдашити се, сшiјдашим се 14.5.1.1.(4). 
Спајдермеи (енгл. Sрidеrmап), -а м, ВОК. -у 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

спаковати (се), -кујём (се) 14.5.1.1.(2). 
спалити (се), спалим (се) 14.5.1.1.(4). 
спаљitвати (се), сшiљујём (се), прил. сад. спа-

љујући (се) 14.5.1.1.(2). 
спаиiћ, -аћа м, инетр. -аћем (не -ом), мн. спа

наћи, спанаМ 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

Спiicово 

спарииг-партиер, -партнера м, ВОК. -партне

ру, инетр. -партнером, мн. -партнери, -партнера 

и спарииг-партиер, -партнера м, ВОК. -партне

ру, инетр. -партнером, мн. -партнери, -партнера 

12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

Спарта к, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Спартакијl\да, -е ж 1.2.1.1.p.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Спартаков, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Спартанац, -нца м, инетр. -анцем (не -ом), 

мн. Спартанци, Спартанаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Спартiика, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
спарушавати (се), спарушавам (се), 3. л. мн. 

спарушавају (се), прил. сад. спарушавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
спарушеиост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спарушити (се), сшiрушим (се) 14.5.1.1.(4). 
спас, -а м, ЛОК. спасу 14.1.1. 
спасавати (се), спасавам (се), 3. л. мн. спа

савају (се), прил. сад. спасавајући (се), (према 

спасти) = спашавати (се), спашiiвам (се), 3. л. 
мн. спашавају (се), прил. сад. спашавајући (се), 

(према спасити) 14.5.1.1.(3). 
спасење и спасење, -а с, ген. мн. -ња 14.1.3. 
спасилац (не спасиоц), -иоца м, ВОК. -иоче, 

инетр. -иоцем (не -ом), мн. спасиоци, спасилаца, 

спасиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 
спасилачкi, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спасиочев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
спасиоц не него спасилац (В.) 

Спаситељ, -а м, вок. -у, инетр. -ем (не -ом), 

(уместо Исус Христос) 1.2.1.1.f.; 1.2.1.2.4.; 
14.1.1. 

спаситељ, -а м, вок. -у, инетр. -ем (не -ом), мн. 

спаситељи, спаситёља 14.1.1.а.Ь. 

спаситељка, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
спаситељкии, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
СпiicовдiИ, -а и Спасова дана (дне) м, ЛОК. 

спасовдану и Спасову дану (дне) 1.2.1.1.t.; 
14.1.1. = Спiicово, -а с 1.2.1.1.t.; 14.1.3. 

Спiicово = Спiicовдiи (В.) 
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спасоносност 

спасоносност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сшicити, спасим, прид. рад. сшiсио, сшicила, 

сшiсило, прид. трп. спашен, спашена, спашено 

14.5.1.1.(4) = спасти, сшiсем, прид. рад. спасао, 

спасла,СПасло, прид.трп. спасен, спасена,спа

сено 14.5.1.1.(3). 
спасти = сш\сити (В.) 

спасти, спаднём 14.5.1.1.(1). 
спirи, спим, прип. сад. спt:ћи 14.5.1.1.(4). 
спахија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, спахија 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сш\хијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
спахiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спахilлук, -а м, мн. спахилуци, спахилука, 

спахйлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
спахilлучки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спахiiница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

спахiiничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

спахiiнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Спачва, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
спашавати (се) = спасавати (се) (В.) 
спев ек. уп. ијек. спјев 

спевавати ек. уп. ијек. спјевавати 

спевати ек. уп. ијек. спјевати 

спедиција не него шпедиција (В.) 

спејс-шатл, спејс-шатла м, мн. спејс-шатло-

ви, спејс-шатлова 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

спектакл, -кла м, мн. спектакли, спt~ктакла 

и спектакла 14.1.1.с. 

спектар, -тра м, инстр. -тром, мн. спёктри, 

спёктара, спёктрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
спелеолог, -а м, ВОК. -ложе, мн. спелеолози, 

спелеолога, спелеолозима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2).; 
14.1.1.а. 

спелеологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
спелеолошки (не спёлеолошки), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спенити ек. уп. ијек. спјенити 

спењавати ек. уп. ијек. спјењавати 
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спикерка 

спетљавати (се), спетљавам (се), прип. сад. 

спетљавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
спетљано, прип. 14.6. 
спетљати (се), спетљам (се) 14.5.1.1.(3). 
спеliи (се), спечём (се), спечемо (се) и спе-

чемо (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
специјалан, -лна, -л но, одр. спёцијални, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
специјалац, -лца м, ВОК. спёцијалче, инстр. 

-алцем (не -ом), мн. специјалци, специјалаца 

5.1.5.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
специјализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
специјализовати (се), -зујём (се), прип. сад. 

специјализујући (се) 5.1.5; 14.5.1.1.(2) (и специ
јализирати (се), специјализирам (се), 3. n. мн. 
специјализирају (се), прип. сад. специјализира

јући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(3». 
специјалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
специјалистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
специјалисткиња, -е ж, ген. мн. специја

листкиња 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
специјалИтет, -ета м, мн. специјалитети, 

специјалитета 5.1.5.; 14.1.1.с. 
специјалка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
специјално, прип. 14.6. 
специјалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спецификација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
спецификовати и спецификовати, -кујём, 

прип. сад. -кујући 14.5.1.1.(2) (и специфицирати, 
специфицирам, 3. n. мн. специфицирају, прип. 

сад. специфицирајући 14.5.1.1.(3». 
специфичан, -ч на, -чно, одр. специфичнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
специфично, прип. 3.1.3.; 14.6. 
специфичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спијев не него спјев (В.) 

спiкер и спикер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. 

спикери и спикери, спикера 14.1.1.а. 

спiкерка и спикёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 



спйкерскй 

спйкерскй и спикерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
спирант, -а м, мн. спиранти, спираната, спи

рантима 6.З.; 14.1.1.с. 

спирантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
спирати (се), спирам (се), З. л. мн. спирају 

(се), прил. сад. спирајући (се) 14.5.1.1.(З). 

спиритизам, -зма м 6.1.З.; 14.1.1.С. 

спирilтист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

спиритистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх З.I.3.; 

4.2.а.; 14.З. 

спирilтисткиња, -е Ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

спilpитуiлан, -лна, -лно, одр. спиритуалнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
спиритуалист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

спиритуалистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх З.I.3.; 

4.2.а.; 14.З. 

спиритуалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спИсак, -ска м, мн. спискови, спискова 6.2.1.; 

14.1.1. 
списатељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

списатељи, списатеља 14.1.1.а. 

списатёљка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
списатељскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.З. 

спИскати, -ам 14.5.1.1.(З). 

спјев ијек. (не спијев, ек. спев), -а м, мн. спU)ё

вови, спU)ёвова 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
спјевавати ијек. (ек. спевавати), спU)евавам, 

З. Л. МН. спU)евавају, ПРИЛ. сад. спU)евавајући 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

спјевати ијек. (ек. спевати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(З). 

спјенити ијек. (ек. спенити), -йм 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

спјењввати ијек. (ек. спењавати), спU)ења

вам, з. Л. мн. спU)ењавају, прил. сад. спU)ењава

јући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(З). 
сплав, -а м, МН. сплавови, сплавова и сплав, 

-а м, МН. сплавови, сплавова 14.1.1.С. 

спш\вiр, -ара м, ВОК. сплавару и сплiiваре, 

инстр. -аром и -арем, МН. сплавари, сплавара 

14.1.1.а. 

сплИтати (се) 

сплавврити, спшmарйм, прил. сад. сплава

рећи 14.5.1.1.(4). 
сплавiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.З. 

сплавврство, -а с, МН. сплаварства, сплавар

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сплавскй и сплавскй, -а, -о, МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
сплакати, сплiiчем, ПРИЛ. сад. сплачући, (ис-

пирати) З.I.2.; 14.5.1.1.(2). 
спласнути, -ем 14.5.1.1.(1). 
спластити, сплiicтйм 14.5.1.1.(4). 
сплiчинаст, -а, -о, одр. сплачинастй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сплiчине, сплачйна Ж МН. 14.1.2.1.Ь. 

сплашњввати, спшiшњавам, З. Л. МН. спла

шњавају, ПРИЛ. сад. сплашњавајући 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(З). 

сплашњивати, спшiшњујем, ПРИЛ. сад. спшi

шњујући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
сплести (се), сплетем (се) 14.5.1.1.(1). 
сплетати (се) и сплетати (се), сплёћём (се), 

ПРИЛ. сад. сплёћући (се) З.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сплетеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сплетка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), МН. сплётке, 

сплётiiка и сплёткй II.З.2Ј.; 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
сплеткiр, -ара м, ВОК. сплёткару и сплёткаре, 

инстр. -аром и -арем, МН. сплеткари, сплеткара = 

сплеткiрош, -а м, ВОК. -е, инстр. -ем (не -ом), МН. 

сплеткароши, сплеткароша = сплеткiш, -аша 

м, ВОК. сплёткашу (не -е), инстр. сплеткашом (не 

-ем), МН. сплеткаши, сплеткаша 14.1.1.а. 

сплеТКllРИТИ, сплеткарйм, ПРИЛ. сад. сплет

карећи = сплеткВшити, сплеткашйм, ПРИЛ. сад. 

сплеткашёћи 14.5.1.1.(4). 
сплеткiрош = сплеТКiр (в.) 
сплеткiрскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.З. 

сплеткврство, -а с, МН. сплеткарства, сплет-

карстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сплеткiш = сплеткiр (в.) 
сплеткВшити = сплеткврити (в.) 
сплеткашица, -е Ж, ВОК. -е, ген. МН. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

сплеткiшкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.З. 

СплИт (не Спљет), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сплИтати (се), -ћём (се), прил. сад. сплићући 

(се) З.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
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сплИтскii 

сплИтскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сплиliанин, -а М, мн. Сплићани, Сплићiiна 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
Сплиliанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Сплйliанкин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

3.3.2.а.; 4.2.а. 

спљескати (се), спљёскам (се), 3. л. мн. 

спљескају (се) и спљескати (се), спљёскiiм 

(се) 14.5.1.1.(3). 
Спљет не него СплИт (В.) 

спљОснути, -нем 14.5.1.1.(1). 
спљошт8вати (се), спљоштавам (се), 3. л. 

мн. спљоштавају (се), прил. сад. спљоштавајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
спљоштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спљоштити 

14.5.1.1.(4). 
(се), спљоштим (се) 

спознавалац (не спознаваоц), -аоца М, -аоче, 

инстр. -аоцем (не -ом), мн. спознаваоци, спозна

валаца, спознаваоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.a.(I); 
14.1.1.а. 

спозн8вати, спознајем, прил. сад. спознају-

ћи 14.5.1.1.(2). 
спознаваоц не него спознавалац (В.) 

спознати, -ам 14.5.1.1.(3). 
спознатљив, -а, -о, одр. спознатљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спознатљивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спојеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спојив, -а, -о, одр. спојиви, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
спојивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спојнтн (се), спојйм (се) 14.5.1.1.(4). 
спојка, -е Ж, дат. -ци (не -ки), мн. спојке, спо

јака и спојкй 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
спојнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
спојнАк, -а М, мн. спојнйци, спојнйка, спој

ницима 11.2.1.(2); 14.1.1.d. 
спојннца, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

спокој и спокој, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

-оји, -оја 14.1.1.Ь.с. 
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спондеј 

спокојан, -јна, -јно, одр. спокојни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
спокојно, прил., 14.6. 
спокојност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спокојство, -а с, мн. спокојства, спокојстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
споља, прил. 14.6. 
спољашњii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спољашњост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спољнн = спољњii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
спољнополiпичкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
спољност, -ости Ж инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спољнотрговiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
спољњii = спољнii (В.) 

спомен, -а М, мн. спомен и, спомена 14.1.1.с. 

спомен-плоча, спомен-плоче Ж, ген. мн. спо-

мен-плоча 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

спомен-чесма, спомен-чесме Ж, ген. мн. спо

мен-чёсамii 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

споменак, -н ка М, мн. споменци, споменiiка, 

споменцима 11.2.1.(2) 14.1.1.с. 
споменар, -а М, инстр. -ом, мн. споменари, 

споменара и споменар, -ара М, инстр. -ом, мн. 

споменари, споменара 14.1.1.Ь.с. 

споменiiк, -а М, мн. споменици, споменика, 

споменицима 11.2.1.(2); 14.1.1.d. 
споменица, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

споменичар, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. споменичари, споменичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
споменичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спомен-књИга, спомен-књиге Ж, ген. МН. спо

мен-књигii 12.2.1.а.; 14.l.2.1.b. 
спомен-плоча, спомен-плоче Ж, ген. мн. спо

мен-плоча 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

споменути, споменем 14.5.1.1.(1). 
спомињати, спомињем, прил. сад. спомињу

ћи 14.5.1.1.(1). 
спомоliи и спомоliи, спомогнем 14.5.1.1.(1). 
спондеј, -еја М, инстр. -ејем (не -ом), мн. спон

деји, спондеја 5.1.6.; 14.1.1.Ь.с. 



спондејСКii 

спондејСКii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

спонзор, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом, мн. спон

зори, спонзора 14.1.1.с. 

спонзорисати, спонзоришем, прил. сад. спон

зоришући 14.5.1.1.(2). 
спонзорскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спонзорство,-ас, мн. спонзорства, спонзор

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
спонзоруша, -ё ж, ген. мн. -уша 14.1.2.1.Ь. 

спонка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 1l.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

спонтаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спопадати, -ам, прил. сад. спопадајући 

14.5.1.1.(3). 
спопасти, спопаднём 14.5.1.1.(1). 
спор, -а и спора м, мн. спорови И спорови, 

спорова и спорова 14.1.1.с. 

спорадичан, -чна, -чно, одр. спорадични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
спорадички = спорадично, прил. 14.6. 
спорадично = спорадички (В.) 
споразумевати се ек. уп. ијек. споразуми-

јевати се 

споразумети се ек. уп. ијек. споразумјети се 

споразумијевати се ијек. (ек. споразумева

ти се), споразумијевам се (ек. споразумевам се), 

3. л. мн. споразумијевају се (ек. споразумевају 
се), прил. сад. споразумијевајући се (ек. спора

зумевајући се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
споразумјети се ијек. (ек. споразумети се), 

споразумијём се (ек. споразумём се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

споредност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
споречити се ек. уп. ијек. споријечити се 

споречкати се ек. уп. ијек. спорјечкати се 

споријечити се ијек. (ек. споречити се), 

споријечим се (ек. спорёчим се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

спорiiш, -нша м, инстр. -ншем (не -ом), мн. 

спориши, спориша 14.1.1.Ь. 

спорјечкати се ијек. (ек. споречкати се), -ам 

се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
спорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

спрека 

споро, прил. 14.6. 
споровознii и СПОРОВОЗНii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
спорогореliii, -а, -ё, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
спорост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спорофита и спорОфита, -ё ж, ген. мн. -ита 

и -ита 14.1.2.1.Ь. 

спортист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

спортисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

спортскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
спОСобан и спОСобан, -бна, -бно, одр. спОСоб-

ни и спОСобни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

способност и спОСобност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спотакнути се = спотаliи се и спотаliи се 

(В.) 

спотаliи се и спотаliи се = спотакнути се, 
спОтакнём се 14.5.1.1.(1). 

спотицати се, -чём се, прил. сад. спОтичући 

се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
спочетка, прил. 14.6. 
спочитавати, спочитавам, 3. л. мн. спочита-

вају, прил. сад. спочитавајући 14.5.1.1.(3). 
спочитнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
спрiвити, -им 14.5.1.1.(4). 
спрiвљати, -ам, прил. сад. справљајући 

14.5.1.1.(3). 
справљач, -ача м, ВОК. справљачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. справљачи, справљача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

спрiirи (се), спёрём (се) и сперём (се) 

14.5.1.1.(1). 
спрега, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. спрёга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

спрегнути (се) = спреliи (се) и спреliи (се), 
спрёгнём (се) 14.5.1.1.(1). 

спред(а) ек. уп. ијек. спријед(а) 

спрезати, спрежём, прил. сад. спрежући 

14.5.1.1.(2). 
спреј, -а м, инстр. -ом, мн. спрејови, спрејова 

и спреј, спреја и спрёја м, ми. спрејови, спрејо

ва и спрёјови, спрёјова 14.1.1.Ь.с. 

спрёка ек. уп. ијек. сп ријека 
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спреко 

спреко, предл. 

спремач, -ача м, ВОК. спремачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. спремачи, спремача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

спремачица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 3.1.3.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

спремачицин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

спремити (се), спремйм (се) 14.5.1.1.(4). 
спремност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спрётност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спреliи (се) и спреliи (се) = спрегнути (се) 

(В.) 

Спреча -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
спречавати, спречавам, 3. л. мн. спречавају, 

прил. сад. спречавајући 14.5.1.1.(3). 
спреченост ек. уп. ијек. спријечеиост 

спречити ек. уп. ијек. спријечити 

спречкi, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Спреча) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
спрженост, -ости Ж, ипстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спржити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
спријатељивати (се), спријатељујем (се), 

прил. сад. спријатељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
спријатељити (се), -йм (се) и спијатељйм 

(се) 14.5.1.1.(4). 
спријед(а) ијек. (ек. спред(а», прил., 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.6. 
сп ријека ијек. (ек. спрека) прил., 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
спрiiјеченост ијек. (ек. спреченост), -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

спријечити ијек. (ек. спречити), спријечйм 

(ек. спречйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
спрiiнтер и спринтер, -а м, инстр. -ом, мн. 

спринтери и спринтери, спринера 14.1.1.а. 

спринтерица и спринтерица, -е Ж, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

спринтерка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

спрiiнтерскй и спринтерскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
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сразмерност 

спрiiнтовати, -ту јем, прил. сад. спринтују

ћи 14.5.1.1.(2). 
спровод и спровод, -а м, мн. -води, -вода 

14.1.1.с. 

спруд, -а и спруда м, лок. спруду, мн. спрудо

ви, спрудбва и спрудови, спрудова 14.1.1.с. 

спрудиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. спруди

ћи, спрудйћii и спрудili, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. спрудићи, спрудићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
спрчкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
спужвасто, прил. 14.6. 
спузати (се), спужем (се) 14.5.1.1.(2). 
спустити (се) и спустити (се), спустйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
спутавати, спутавам, 3. л. мн. спутавају, 

прил. сад. спутавајући 14.5.1.1.(3). 
спутан, -а, -о, одр. спутанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
спутаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
спутати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
спућивати, спућујём, прил. сад. спућујући 

14.5.1.1.(2). 
спуliкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
спуштати (се), спуштам (се), 3. л. мн. спушта

ју (се), прил. сад. спуштајући (се) 14.5.1.1.(3). 
спуштеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срiб не него сврiб (В.) 

сравнити, срiiвнйм 14.5.1.1.(4). 
сравњење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
сравњив, -а, -о, одр. сравњивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
сравњивати, сравњујём, прил. сад. сравњу

јући 14.5.1.1.(2). 
сравњивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сразмер ек. уп. ијек. сразмјер 

сразмера ек. уп. ијек. сразмјера 

сразмеран и сразмеран ек. уп. ијек. сразмје

ран и сразмјеран 

сразмерно и сразмерно ек. уп. ијек. сразмјер

но и сразмјерно 

сразмёрност и сразмерност ек. уп. ијек. сра

змјерност и сразмјерност 



сразмјер 

сразмјер ијек. (ек. сразмер), -а м, инстр. 

-ом, мн. сразмU)ери, сразмU)ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.Ь.с. 

сразмјера ијек. (ек. сразмера), -ё ж, ген. мн. 

-ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сразмјеран и сразмјеран ијек. (ек. сразме

ран и сразмеран), -рна, -рно, одр. сразмU)ёрнй 

и сразмU)ернй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.3.4.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сразмјерно и сразмјерно ијек. (ек. сразмерно 

и сразмерно), прип. 2.1.3.4.; 2.2.2.; 14.6. 
сразмјернiiст и сразмјернiiст ијек. (ек. сра

змернiiст и сразмернiiст), -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 2.1.3.4.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срамежљнв, -а, -о, одр. срамежљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
срамежљивац, -йвца м, вок. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. срамежљйвци, срамежљивiiца 

1I.1.1.а.(I); 6.2.1.; 14.1.1.а. 
срамежљивица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

срамежљиво, прип. 14.6. 
срамежљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срiмнйк, -а м, вок. -нйче, мн. срiiмнйци, 

срiiмнйка, срiiмнйцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.l.l.а. 

срамота, -ё ж, ген. мн. срамота 14.1.2.1.Ь. 

cpiмoTaH, -тна, -тно, одр. срамотнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
срамотити (се), -йм (се), прип. сад. срамо

тёћи (се) и срамотйм (се), прип. сад. срамотёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
срiмотнйк, -а м, вок. -иче, мн. срамотни

ци, срамотнйка, срамотнйцима ll.l.l.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

срамотница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. срамотнй

ца 14.1.2.1.а.Ь. 

срамотнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

CpiмOTHO, прип. 14.6. 
cpiмOTHOCT, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сраслост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

СРбо 

срастати, срастам, 3. п. мн. срастају, прип. сад. 
срастајући 14.5.1.1.(3) = срашliивати, срашћу

јём, прип. сад. срашћујући 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
срасти и срасти, срастём 14.5.1.1.(1). 
срачунавати, срачунiiвам, 3. п. мн. срачуна

вају, прип. сад. срачунавајући 14.5.1.1.(3). 
срачунат, -а, -о, одр. срачунатй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
срачунати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
срачунато, прип. 14.6. 
срачунатiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срашliивати = срастати (В.) 

СРба, -ё м = СРбо, -ё м, вок. Србо, ак. Србу, 

инстр. Србом И СРбо, Срба, вок. Србо, ак. Срба, 

инстр. Србом 1.2.1.1.a.; 14.1.1.g. 
Срб8дија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.0.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
србизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
србизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
србизирати, србйзйрам, 3. п. мн. србизйрају, 

прип. сад. србизирајући 14.5.1.1.(3). 
СРбија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Србијанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Србијанци, Србйјанаца 1.2.1.1.d.; 5.1.5.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Србијанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(жена из Србије) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Србијанка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, (часо

пис) 1.2.1.1.i.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
србијанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Србин, -а м, мн. Срби, Срба 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а.с. 

Србинов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
сРбист(а), -ё м, мн. -и, србйста, -истима 

14.1.1.е. 

србистика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 14.1.2.1. 
србистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а; 

14.3. 
србити, -йм, прип. сад. србёћи, (чинити кога 

Србином) 14.5.1.1.(4). 
сРбљак, -ака м, мн. србљаци, србљака, ср

бљацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
СРбо = СРба (В.) 
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србовати 

србовати, сРбујем, прип. сад. сРбујући 

14.5.1.1.(2). 
СРВИ, екр. за Савез ратнйх војнйх инвали

да 13.3.2.а. 

срдйр не него сердйр (В.) 

срдачан и срдачан, -чна, -чно, одр. срдач

нй и сРдачнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

срдачно и СРДiчно, прип. 14.6. 
срдачност и срдачност, -ости ж, инетр. -ости 

и -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сРДит, -а, -о, одр. сРдитй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
срдитост, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срдити (се), сfщйм (се), прип. сад. Сlщећи 

(се) и срдити (се), -йм (се), прип. сад. срдећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
срдито, прип. 14.6. 
срдња, -ё ж, ген. мн. с!'щњй 14.1.2.1.Ь. 

срдобблан и срдобблан, -лна, -л но, одр. ср-

доболнй И срдооолнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Срђ, -а м, инетр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

Срђа Злопоглёђа, Срђё Злопоглёђё м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Срђа, -ё м, вок. Срђа 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Срђан, -а м, вок. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Срђи н, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сребреница, -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 14.1.2.1. 
Сребреничанин, -а м, мн. Срёбреничани, 

Срёбреничана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
сребреничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сребрнiр, -ара м, инетр. -аром и -арем, мн. 

сребрнари, сребрнара 14.1.1.а. 

сребрнарија, -е ж, дат. -ији, инетр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сребрнiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сребрнiiк, -а м, мн. срёбрнйци, срёбрнйка, 

срёбрнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
сребрњiк, -ака м, мн. сребрњаци, сребрња

ка, сребрњацима и сребрњiк, -а м, мн. срёбрња

ци, срёбрњака, срёбрњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
среброљубац, -пца м, вок. срёброљупче, ин

стр. -ем (не -ом), мн. среброљупци, среброљу-
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баца, среброљупцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 8.1.2.1.; 
14.1.1.а. 

среброљубив, -а, -о, одр. среброљубивй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
среброљубивост, -ости ж, инетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
среброљубље, -а с, ген. мн. -љубља 14.1.3.d. 
сред, предп. 

среда, прип. 14.6. 
среда ек. уп. ијек. сриједа 

средина, -е ж, ген. мн. средина 14.1.2.1.Ь. 

средити (се), средйм (се) 14.5.1.1.(4). 
срёдйшнй = срёдишњй (В.) 

срёдишница = срёдишњица (В.) 

срёдишњй, -а, -е, ген. мн. -йх = срёдйшнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
срёдишњица и срёдйшњица, -ё ж, ген. 

мн. -йца = срёдишница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

срёдйште, -а с, ген. мн. срёдйшта 14.1.3. 
средњвк, -ака м, вок. срёдњаче, мн. средња

ци, средњака, средњацима и срёдњвк, -а м, 

вок. -аче, мн. срёдњаци, срёдњака, срёдњаци

ма l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
средњiчкй и срёДЊiЧКЙ, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
срёдњё и срёдње, прип. 14.6. 
срёдњй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
средњii век ек. уп. ијек. среДЊii вијек 

срёдњй вијек ијек. (ек. средњii век), срёд-

њёг(а) вијека (ек. срёдњег(а) века) м 2.1.2.; 2.2.2.; 
1.2.2.1.; 14.1.1. 

Срёдњв Европа, Срёдњё Евр6пё ж 1.2.1.1.ћ.; 

1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
средњоамеричкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
Средњобilcанскii кантон, СредњоБОсан

ског(а) кант6на м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
средњовекован ек. уп. ијек. средњовјеко

ван 

средњовисоконемачкй ек. уп. ијек. средњо

високоњемачкй 

средњовисокоњемачкй ијек. (ек. средњови

соконемачкй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 



средњовјекован 

средњовјекован ијек. (ек. средњовекован), 

-вна, -вно, одр. средњовU)ековнй, -8, -о, ген. мн. 
-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

средњоевропскй, -8, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

средњойсточнй и средњоисточнй, -8, -о, 
геи. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

средњонемачкй ек. уп. ијек. средњоњемач

кй 

средњоњемачкй ијек. (ек. средњонемач

кй), -8, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

средњопругаш, -аша м, инстр. -ашем (не 

-ом), МН. средњопругаши, средњопругаШ8 

12.1.3.; 14.1.1.а. 
средњорочан, -чна, -чно, одр. средњороч

нй, -8, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 6.2.3.; 12.1.3.; 
14.3. 

средњошколац, -лца м ВОК. срёдњошколче, 

инстр. -ем (не -ом), МН. средњошколци, средњо

ШКОЛ8Ц8 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 12.1.3.; 14.1.1.а. 
средњошколка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 11.3.2.g.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
средњошколскй, -8, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
средовечан и средовечан ек. уп. ијек. средо-

вијечан и средовјечан 

средовечје ек. уп. ијек. средовечје 

средовечност ек. уп. ијек. средовјечност 

средовијечан и средовјечан ијек. (ек. средо-

вечан и средовечан), -чна, -чно, одр. срёдови

јечнй и средовјечнй (ек. срёДОВёЧНЙ и средовеч

нй) -8, -о, ген. МН. -йх 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 
4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 

средовјёчје ијек. (ек. средовечје), -а с, ген. МН. 

-ёчј8 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
средовјечност ијек. (ек. средовечност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Средоземац, -зёмца м, инстр. -зёмцем (не 

-ом), МН. Средозёмци, Средоземаца и Средо

земац, -мца м, инстр. -емцем (не -ом), МН. Средо

зем ци, Средозёмiiца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Средоземка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Средозёмље и Средоземље, -а с 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.3. 

Сремкиња 

средоземнй и средоземнй, -а, -о, ген. ми. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
средоземскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

средолетнй ек. уп. ијек. средољетнй 

средољетнй ијек. (ек. средолетнй), -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
средопоснй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
средство, -а с, МН. срёдства, cpёдcTiiвa и 

средстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сређеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сређивати (се), сређујём (се), ПРИЛ. сад. сре

ђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сређивач, -ача м, ВОК. срёђивачу, инстр. 

-ачем (не -ом), МН. сређивачи, сређивача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

сређивачица, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ЙЦ8 3.1.3.; 
14.1.2.1.а. 

сређивачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

срез, срёза и среза м, мн. срёзови, срёзова и 

срезови, срезова 14.1.1.С. 

срезати, -жём 14.5.1.1.(2). 
срезивати, срезујём, ПРИЛ. сад. срезујући 

14.5.1.1.(2). 
Срем (не Срйјем), Срема м ек. и ијек. 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Сремац (не Сријемац), -мца м, инстр. -мцем 

(не -ом), МН. Срем ци, СрёМ8ца ек. и ијек. 1.2.1.l.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 

сремачкй, -а, -о, ген. мн. -йх ек. и ијек. 1.2.2.1.; 
3.1.3.; 4.2.а. 

Сремица, -ё ж, ген. МН. Срёмйца ек. И ијек. 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
Сремичин, -а, -о, ген. МН. -йх ек. и ијек. 

1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Сремичица, -ё ж, ген. МН. -йца ек. И ијек. 

1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
сремичкй, -а, -о, ген. МН. -йх ек. и ијек. 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
Сремка (не Срйјемка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. МН. -кй ек. И ијек. 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Сремкиња, -ё ж, ген. МН. -иња ек. И ијек. 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
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сремски 

сремски и сремски (не сријемски), -а, -о, 

ген. МН. -йх ек. И ијек 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сремски (Сремски) санџак, Срёмског(а) 

(Сремског) санџака М = саНl,lак Срем, санџака 

Срема М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Сремски (Сремски) фронт, Срёмског(а) 

(Сремског) фронта М 1.2.1.1j.; 14.1.1. 
Сремски (Сремски) Карловци,Срёмскйх 

(Сремскйх) Юiрловаца М мн. 1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.1.1. 

Сремчев (не Сријемчев), -а, -о, ген. мн. -йх 

ек. И ијек 1.2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а. 
Сремчица (не Сријемчица), -е ж ек. И ијек 

1.2.1.1.h.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
Српска академија HiiyKa и уметнОСти 

1.2.1.2.2.b. 
Српска самостална демократска CTpiн

ка 1.2.1.2.2.b. 
Сј)пскё топлице, Сј'mскйх топлйца ж мн., 

(бивши Горљи шехер. у Бањалуци) 1.2.1.1.h.; 
14.1.2.1.Ь. 

cpeCKii и срески, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

срёсти (се), срётнем (се) 14.5.1.1.(1). 
Срета, -е М = Срето, -е М, дат. Срети, ак. 

Срету, вок. Срёто, инстр. Сретом и Срето, -а М, 

дат. Срету, ак. Срета, вок. Срёто, инстр. Сретом 

1.2.1.1.a.; 14.1.1.g. 
сретан = среliан (В.) 

сретати (се), -ам, прип. сад. срётајући 

14.5.1.1.(3) и срёћём (се), прип. сад. срёћући (се) 
3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

Срётёње и Сретење, -а с 1.2.1.1.t.; 14.1.3. 
срётёњски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
cphHiiK = cpeliHiiK (В.) 
срётница = срёliница, -е ж, вок. -е, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а.Ь. 

сретно = среliно (В.) 

Срето = Срета (В.) 

срёliа, -ё ж, ген. мн. cpёћii 3.2.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Среliа, -ё М = Среliо, -ё М, дат. Срећи, ак. 

Срећу, вок. Срёћо, инстр. СрећОм = Среliо, -а М, 

дат. Срећу, ак. Срећа, вок. Срёћо, инстр. Срећом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
среliан, -ћна, -ћно, одр. срёћнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх = срётан, -тна, -тно, одр. срётнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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срку...ати 

Среliин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Среliа, -е 

М и Среliо, -е М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
срёliка, -е ж, дат. -ки (не -ци), мн. срёћке, срё

ћiiKa и срёћкй 6.2.2.Ь.; 11.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Среliко, -а М 1.2.1.1.a.; 3.2.2.а.; 14.1.1.а. 
cpeliHiiK = cphHiiK, -йка М, вок. -иче, мн. 

-нйци, -нйка, -нйцима 1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

среliница = срётница (В.) 
срёliно = срётно, прип. 14.6. 
Среliо = Среliа (В.) 

Среliов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Среliо, 

-а М) 1.2.2.1. 
среliол6вац, -вца М, вок. срёћоловче, инстр. 

-вцем (не -ом), мн. срећолбвци, срећ6ловаца 

1I.I.I.a.(I); 6.2.1.; 14.1.1.а. 
срёliом, прип. 14.6. 
среliоносан, -сна, -сно, одр. срећ6носнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
среш ек. уп. ијек. сријеш 

срешнii ек. уп. ијек. сријешнii 

срж, -и Ж, ген. мн. сржй 14.1.2.2. 
сриједа (ек. среда), -е ж, ген. мн. сриједа (ек. 

среда) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Сријем не него Срем (В.) 

Сријемац не него Сремац (В.) 

Сријемка не него Срем ка (В.) 

сријемскii не него сремски и сремски (В.) 

Сријемчев не него Сремчев (В.) 

Сријемчица не него Сремчица (В.) 

сријеш ијек. (ек. среш), сријеша М (ек. среша), 

инстр. -ом (не -ем), мн. сријешеви, сријешева (ек. 

срешеви, срешева) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сријешни ијек. (ек. срешнii), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
срiщати, сричём, прип. сад. сричући 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
срк, -а М, пок. СIЖУ, мн. СIЖОВИ, СIжова 

14.1.1.с. 

сркати, срчём, прип. сад. срчући 3.1.2.; 
14.5.1.1.(2). 

сркнути, сркнём 14.5.1.1.(1). 
срку...ати, сркућём, прип. сад. сРкућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2) и срк)'Там, прип. сад. СРКУ
тајући 14.5.1.1.(3). 



срљати 

срљати, срљам, 3. П. мн. срља ју, прип. сад. 
срљајући и срљати, -ам, прип. сад. срљајући 

14.5.1.1.(3). 
срљнути, срљнем и срљиути, -ем 

14.5.1.1.(1). 
срма, -е ж, ген. мн. срма 14.1.2.1.Ь. 

срмали = срмајли, прид. индкп. 

срмалија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
срмеий, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
срндаli, -аћа м, инстр. срндаћем (не -ом), мн. 

срндаћи, cpHдaћii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
сриеliй и срнеliй, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сриути, срнем 14.5.1.1.(1). 
срнче, -ета с, зб. срнчад, срнчади 3.1.3.; 

14.1.3.С. 

сроднйк, -а м, ВОК. -ниче, мн. сродници, 

сроднйка, сродницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

сродиица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. сродница 

14.1.2.1.а.Ь. 

сроднйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сроднйштво, -а с, мн. сродништва, сроднй

штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сродност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.;14.1.2.2. 
сродствен, -а, -о, одр. сродственй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сродственйк, -а м, ВОК. -ниче, мн. сродственй

ци, сродственика, сродственицима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2).; 14.1.1.а. 
сродственйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сродство, -а с, мн. сродства, сродстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
срођавати (се), срођавам (се), 3. П. мн. сро

ђавају (се), прип. сад. срођавајући (се) 3.3.2.а.; 

14.5.1.1.(3). 
срођеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.;14.1.2.2. 
срођивати (се), срођујем (се), прип. сад. сро

ђујући (се) 3.3.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
срозавати (се), срозiiвам (се), 3. п. мн. сроза

вају (се), прип. сад. срозавајући (се) 14.5.1.1.(3). 

срцQлик 

срозаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.;14.1.2.2. 
срозати (се), срозам (се), 3. п. мн. ср6зају (се) 

14.5.1.1.(3). 
срочити, срочим 14.5.1.1.(4). 
срочност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.;14.1.2.2. 
срп, српа и српа м, мн. српови, српова и ср

пови, српова 14.1.1.С. 

срп., сКр. за српскй 13.3.1.а. 

српак, -пка м, мн. срп ци, сi'шака, срп цима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
српиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. српићи, 

српићii и српйli, -ићii м, инстр. српићем (не -ом), 

мн. српићи, српићii (дем. од срп) 3.2.3.; 14.1.1. 
Српкиња, -е ж, ген. мн. -йња 1.2.1.1.d.; 8.1.2.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

Српска прiвославна црква 1.2.1.2.2. 
српскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Српско народно позорйште, Српског(а) на-

родног(а) позоришта с 1.2.1.1ј.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
српскословёнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

8.1.2.1.; 12.2.1.d.; 14.3. 
српсл., СКр. за српскословёнскй 13.3.1.е. 

српство, -а с, мн. сРпства, српстiiва, (свој

ство) 6.2.2.а.; 8.1.2.1.; 14.1.3. 
Српство, -а с, (сви Срби) 1.2.1.1.d.; 8.1.2.1.; 

14.1.3. 
Српче, -ета с зб. Српчад, Српчади 3.1.3.; 

8.1.2.1.; 14.1.3.С. 
Српчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. Срп чи-

ћи, Српчићii 3.1.3.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сртати, срћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
срубити, срубим 14.5.1.1.(4). 
срубљивати, срубљујем, прип. сад. срубљу

јући 14.5.1.1.(2). 
срукё, (спретно) и с руке, (држати страну 

некоме), прип. 14.6. 
сручивати (се), сручујем (се), прип. сад. сру

чујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сручити (се), ср:Учим (се) 14.5.1.1.(4). 
ci)цe, -а с, мн. срца, срца и срдаца, срцима 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
срцепарајуliй, -а, -е, ген. мн. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
срцолик, -а, -о, одр. срцолики, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 

1079 



сЈ)ч, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. срчеви, ср

чёва, (врста храста) 14.1.1.Ь.С. 

срч, срчи Ж, инстр. срчи И срчју, ген. мн. срчи, 

(срж, срчика) 14.1.2.2. 
сЈ)ча и ср..а, -ё ж 14.1.2.1. 
срчаи, -а, -о, одр. срчани, -а, -о, ген. мн. -их, 

(храбар) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
срчан, -чна, -чно, одр. срчни, -а, -о, ген. мн. 

-их, (срдит) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ср..анй и срчанii, -а, -о, ген. мн. -их, (према 

срце) 3.1.2.; 4.2.а.;14.3. 
срчанiiк, -и ка м, вок. срчаниче, мн. срчани

ци, срчаника, срчаницима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

срчаннца, -ё ж, ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

сЈ)чано, прил. 14.6. 
сЈ)чаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
срчењiк, -ака м, мн. срчењаци, срчењака, 

срчењацима, бот. 11.2.1.(2); 14.1.1.а 
срчењача, -ё ж, ген. мн. -ача, бот. 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

срчика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. срчика 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

срчити се, срчим се, прил. сад. срчёћи се, (ср

дити се) 14.5.1.1.(4). 
срџба, -ё ж, ген. мн. срџба и сРџби 3.4.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

СССР, СССР-а, сКр. за Савез Совјетских 

Социјалистичких Република 13.3.2.а. 

ст., сКр. за столеће, старији, стари 13.2.1.а. 

стiбйлан и стабйлан, -лна, -лно, одр. стабил

ни и стабилни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

стабилilзiТОР, -а м, инстр. -ом, мн. стабили

затори, стабилизатора 14.1.1.Ь. 

стабилизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стабилизацијскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
стабилизовати (се) и стаБИлизовати (се), 

-зујём (се), прил. сад. -зујући (се) 14.5.1.1.(2) (и 
стабилизирати (се), стабилизирам (се), 3. Л. мн. 
стабилизирају (се), прил. сад. стабилизирајући 

(се) 14.5.1.1.(3». 
стабилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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стакати (се) 

стабло, -а с, мн. стабла, стабала 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
стабљика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

стабљичица, -ё ж, ген. мн. -ица, (дем. од ста

бљика) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ставити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
ставка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

стављати (се), -ам (се), прил. сад. стављајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
стадијум, -а, инстр. стадијумом, мн. стадију

ми, стадијума (и стаднј, -иј а м, инстр. стадијем, 

мн. стадиј и, стадија) 14.1.1. 
стадион, -а м, мн. стадиони, стадиона и 

стадиои, -она м, мн. стадиони, стадиона 5.2.3.; 
14.1.1.С. 

стIЩо и стадо, -а с, ген. мн. стада 14.1.3. 
стаж, -а м, инстр. -ом, лок. стажу, мн. стаже

ви, стажева 14.1.1.Ь. 

стажер, -ера м, инстр. -ером, мн. стажери, 

стажерii 14.1.1.а. 

стажирати, стажирам, 3. Л. мн. стажирају, 
прил. сад. стажирајући 14.5.1.1.(3). 

стажист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

стажисткиња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.l.2.1.Ь. 

стајати (не стојати), -јём 14.5.1.1.(2). 
стајати = стајати, стојим, прил. сад. стојё-

ћи 14.5.1.1.(4). 
cTajaliii, -а, -ё, геи. ми. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
стајлинг, -а м, мн. стајлинзи, стајЛЙНГii, стај

линзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Стајнбек (боље него Штајнбек, Steinbeck), 

-а м 1.2.l.l.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
стајњАк, -а м, ми. стајњаци, cTajЊiiкa, стај

њiiцима 11.2.1.(2); 14.l.l.С. 
стајскн, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стакалце, -алца и -алцета, ми. стакалца, 

стаКliлца и стакалаца, стакалцима = стакао

це,стакаоца,мн.стакаоца,стакалiiца,стакао

цима 7.1.l.с.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
стакаоце = стакалце (В.) 
стакати (се), стiiчём (се), прил. сад. стачући 

3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 



стак:ато 

стак:ато, -ата м, мн. стаюiти, стаката 

14.1.1.с. 

стак:лiiр, -ара м, вок. стаклару и стакларе, 

инстр. -аром и -арем, мн. стакшiри, стакшiра 

14.1.1.а. 

стак:ларев = стак:ларов, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

стак:ларнја, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стак:лiрннца, -е ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

стак:ш!нац, -нца м, мн. стакленци, стакле

наца, стакленцима 6.2.1; 14.1.1.с. 
стак:ленiiк:, -ика м, мн. стакленици, стакле

ника, стакленицима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
стак:лнli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. стакли

ћи, стаклйћа и стак:лiili, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. стаклићи, стаклића, (мала стаклена 

посуда) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
стак:ло, -а с, мн. стакла, стакала 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
стак:лобрусiч, -ача м, вок. стаклобрусачу, 

инстр. -ачем (не -ом), мн. стаклобрусачи, ста

клобрусача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
стак:лобрусiiчк:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
стак:лодувiiч, -ача м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

стаклодувачи, стаклодувача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
стак:лодувiчк:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
стак:лорезац, -есца м, вок. стаклорешче, ин

стр. стаклоресцем (не -ом), мн. стаклоресци, 

стаклорезiiца, стаклоресцима 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 
8.1.2.1.; 14.1.1.а. 

стак:лорезачк:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

стак:нути = стаliи, стакнем 14.5.1.1.(1). 
сталагмит, -а м, мн. сталагмити, сталагмй

та и сталагмiiт, -ита м, мн. сталагмити, ста

лагмита 14.1.1.с. 

сталак:, сталка м, мн. сталци, стiiлiiка, стал

цима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сталак:тит, -а м, мн. сталактити, сталактйта 

и сталак:тiiт, -ита м, мн. сталактИти, сталак

тита 14.1.1.с. 

стiлан и сталан, -лна, -лно, одр. сталнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

стамнетн се 

Сталili, -аћа м, инстр. Сталаћем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Стал8liанин, -а м, мн. Сталаћани, Сталаћана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Стал8liiiнк:а, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сталiiliк:й, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 3.2.3.; 

4.2.а. 

сталеж, -а м, инстр. -ом, мн. сталежи, стале

жа 14.1.1.Ь. 

сталешк:й, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сталештво,-ас,мн.сталештва,сталештава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
сталност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сталожавати (се) = сталоживати (се) (В.) 
сталожен, -а, -о, одр. сталоженй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сталожено, прип., 14.6. 
сталоженост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сталоживати (се), сталожујем (се), прип. сад. 

сталожујући (се) 14.5.1.1.(2) = сталожавати (се), 

сталожавам (се), 3. п. мн. сталожавају (се), прип. 
сад. сталожавајући (се) 14.5.1.1.(3). 

сталожити (се), -йм (се), прип. сад. сталоже

ћи (се) 14.5.1.1.(4). 
сталчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. стал

чићи, сталчйћii, (дем. од сталак:) 3.1.3.; 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

стWьинградСК:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

стаљинист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е 

стаљинистичк:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

стамбенii (не станбенii), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 8.2.2.3.; 14.3. 
Стамбол = Стамбул, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
стамболија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Стамболија, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
стамБОЛСК:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Стамбул = Стамбол (В.) 
стамнети се ек. уп. ијек. стамњети 
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стамњети се 

стамњети се ијек. (ек. стамнети се), -ним се 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
стампедо, -а М, МН. стампеди, стампеда 

14.1.1.с. 

стан, стана и стана М, лок. стану, мн. станови, 

станова и станови, станова и станова 14.1.1.с. 

Стана, -е ж вок. Стано 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

стана к, -н ка М, мн. станци, cTaнiiкa, станци

ма 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
станар, -ара М, инстр. -аром и -арем, мн. ста

нари, станара 14.1.1.а. 

станарнца, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. стаюiрица 

14.1.2.1.а.Ь. 

станаричин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

станарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
станарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
станац, -нца М, мн. станци, станаца, станци

ма 6.2.1.; 14.1.1.с. 
станбенй не него стамбенй (В.) 

стандард и cTJiндapд, -а М, мн. стандарди и 

стандарди, стандарда 14.1.1.с. 

стандардан и cTJiндapдaH, -дна, -дно, одр. 

стандардни и стандардни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стандардизовати, -зу јем, прил. сад. стандар

дизујући 14.5.1.1.(2) (и стандардизирати, стан
дардизирам, 3. л. мн. сатандардизирају, прил. сад. 
стандардизирајући 14.5.1.1.(3»). 

стандардно и cTJiндapДHo, прил. 14.6. 
стандардност и CTJiндapДHOCT, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
станиолскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
стJiница и станица, -е ж, ген. мн. станица 

14.1.2.1.Ь. 

стJiничнй и станичнй, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према стJiница и станица) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
Станка, -е ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

1l.3.2.c.; 14.1.2.1. 
Станкин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
становати, стану јем, прил. сад. станујући 

14.5.1.1.(2). 
становнйк, -ика М, ВОК. становниче, мн. ста

новници, становника, становницима и станов

нйк, -и ка М, ВОК. -ниче, мн. становници, ста-
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новника, становницима ll.1.1.a.(l); 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

становница и становница, -е ж, ВОК. -е, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.а.Ь. 

становничнн и становничин, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
становнйчкй и становнйчкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
становнйштво и становништво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
станодавац, -вца М, ВОК. станодавче, инстр. 

-вцем (не -ом), мн. станодавци, станодаваца 

6.2.1.; ll.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
станодавка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
станчати, -ам, (стањити) 14.5.1.1.(3). 
стањивати (се), стањујем (се), прил. сад. ста

њујући (се), 14.5.1.1.(2). 
ст8њити (се), стањйм (се) 14.5.1.1.(4). 
стар, стара и стара, старо и старо, одр. стари, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Стара Шiзова, Старе Пазове ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Стара планина, Старе планине ж 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Стара Риша (чеш. Stara Ri!le), Старе Рише ж 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Стара Црна Гора, Старе Црне Горе ж 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
старалац (не стараоц), -аоца М, ВОК. -аоче, 

инстр. -аоцем (не -ом), мн. стараоци, старалiiца, 

стараоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1. 
старалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
старалаштво, -а с, мн. старалаштво, стара

лаштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
старамајка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

стараоц не него старалац (В.) 

стараочев, -а, -о, ген. МИ. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
7.2.2.; 14.3. 

старатељ, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

старатељи, старатёља 14.1.1.а.Ь. 

старатёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
старатёљкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
старатељскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



старатёљство 

старатёљство и старатељство, -а с, МН. 

-ства, -става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
старати се, -ам (се), прип. сад. старајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
старац, старца М, вок. старче, инстр. старцем 

(не -ом), мн. старци, стараца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 

14.1.1. 
старачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
старети ек. уп. ијек. старјети 

старешина ек. уп. ијек. старјешина 

старешiiнскii ек. уп. ијек. старјешйнскй 

старешilнство ек. уп. ијек. старјешilнство 

Старй Бечёј, Старог(а) Бечёја М, инстр. Ста-

рйм Бечёјом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 

Стари град, Старог(а) града М, (градска оп

штина) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Старй Град, Старог(а) Града М, (на Хвару) 

1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Старй завет ек. уп. ијек. Стiрй завјет 

Стiрй завјет ијек. (ек. Стiрй завет), Ста

рог(а) завШета М 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
Старн свёт ек. уп. ијек. Старн свијет 

Старй свијет ијек. (ек. Старй свет), Ста

рог(а) свијета (ек. света) М 2.1.1.; 2.2.2.; 1.2.1.1.ћ.; 
14.1.1. 

Старй Словени, Старйх Словена М мн. 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Старигрiд, Старигрiiда М, (у Хрватском 

приморју) 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
стариградскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

Стари град) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Стариграђанин, -а М, мн. Стариграђiни, 

Стариграђiна 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 
Стариграђiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
старинскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
старити, старйм, прип. сад. старёћи, (чинити 

старим) 2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
старица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. старйца 

14.1.2.1.Ь. 

старичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

старичица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. старичйца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
старјети ијек. (ек. старети), старйм, прип. 

сад. старёћи, (постајати стар) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

старовјерац 

старЈешина ијек. (ек. старешина), -ё М, 

мн. старШешине, старШешйна 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

старјешйнскй ијек. (ек. старешiiнскй), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
старјешilнство ијек. (ек. старешilнство), -а 

С, мн. старШешинства, стрШешинстава 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 

старка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
старкеља, -ё М, мн. старкеље, старкёља 

14.1.1.а. 

старлета, -е ж, ген. мн. старлета 14.1.2.1.Ь. 

стармалй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стармало, прип. 14.6. 
Старо Село, Старог(а) Села с 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.3. 
старобечёјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

старовекован ек. уп. ијек. старовјекован 

староверан и старовёран ек. уп. ијек. ста

ровјеран и старовјеран 

староверац и староверац ек. уп. ијек. ста-

ровјерац и старовјерац 

староверје ек. уп. ијек. староверје 

старовёрка ек. уп. ијек. старовјерка 

староверскй ек. уп. ијек. старовјерскй 

староверство ек уп. ијек. старовјерство 

старовисоконемачкй ек. уп. ијек. старови-

сокоњемачкй 

старовисокоњемачкй ијек. (ек. старови

соконемачкй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 10.3.a.; 12.1.3.; 14.3. 

старовјековаи ијек. (ек. старовекован), 

-вна, -вно, одр. старовU)ековнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
старовјеран и старовјеран ијек. (ек. ста

роверан и старовёран), -рна, -рно, одр. старо

вШернй и старовШёрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
старовјерац ијек. (ек. староверац), -ёрца М, 

вок. -ёрче, инстр. -ёрцем (не -ом), мн. старовШёр

ци, старовШерiiца и старовјерац (ек. старо

верац), -рца, вок. старовU)ёрче, инстр. -рцем 

(не -ом), мн. старовШерци, старовјёраца 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
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старовјерје 

старовјерје ијек. (ек. староверје), -а С, ген. мн. 

-ёрја 2.1.3.2.; 2.2.1.; 14.1.3. 
старовјерка нјек. (ек. старовёрка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.3.2.; 2.2.1.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

старовјерскн ијек. (ек. староверскн), -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
старовјерство, -а С, мн. старов(ј)ерства, ста

pOB(j)epcTiiвa 2.1.3.2.; 2.2.1.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
старовремен, -а, -о, одр. старовременй, -а, 

-о, ген. мн. -йх, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
старовременскн, -а, -о, ген. мн. -йх, ек. И ијек. 

2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
староградскн, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

Старй Град) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Старограђанин, -а м, мн. Старограђiiни, 

Старограђана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 
СтарограђАнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
старогј\чкii и старогрчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
стародреван и стародрёван, -вна, -вно, одр. 

стародрёвнн и стародрёвни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стародревност, ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
старозаветнii ек. уп. ијек. старозавјетнii 

старозавјетнii ијек. (ек. старозаветнii), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
стар6јко, -а м, мн. стар6јци, стар6јка, ста

р6јцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
староКl\ТОЛИК и старокатолик, -а м, вок. 

-личе, мн. -лици, -лика, -лицима l1.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

старокатоличкii и старокатоличкii, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
старом6дност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
старонемачкii ек. уп. ијек. староњемачкй 

староњемачкii ијек. (ек. старонемачкii), -а, 

-о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
старОсватити, -им, прил. сад. старосватёћи 

14.5.1.1.(4). 
старОсватскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.;14.3. 

старЬсватство, -а с, мн. старосватства, ста

pOCBaTCTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
старЬсветскй ек. уп. ијек. старОсвјетскн 
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старОсвјетскй ијек. (ек. старЬсветскн), -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
староседелац ек. уп. ијек. старосједјелац = 

старосједилац 

староседелачкii ек. уп. ијек. старосједјелач-

кй = старосједилачкii 
староседеоц не него староседелац (В.) 

староседеочев ек. уп. ијек. старосједиочев 

СтарЬселац, -сёлца м, инстр. -сёлцем (не 

-ом), мн. СтаРОсёлци, СтаРОселiiцii, (према Ста

ро Село) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
старОсёлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(којаје из старог села) 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
СтарЬселка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй, (према Старо Село) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

старЬселскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

старосједилац = старосједјелац ијек. (ек. 
староседелац), -иоца м (ек. -еоца), вок. -иоче 

(ек. -еоче), инстр. -иоцем (ек. -еоцем), мн. -иоци, 

старосјеДИЛiiцii и старосјецјеЛiiцii, -иоцима (ек. 

-еоци, -елаца, -еоцима) 2.1.2.; 2.1.5.6.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1.а. 

старосједилачкii = старосједјелачкii ијек. 
(ек. старосiщелачкii), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.1.5.6.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

старосједиочев ијек. (ек. староседеочев), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.5.1.1.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 
7.2.2.; 14.3. 

старосједјелац = старосједилац (В.) 
старосједјелачкii = старосједилачкii (В.) 
старосл., скр. за старословенскii 13.3.1.е. 

старословеНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
староснй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
старосрпскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
старост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ctapoctAbah,-вна, -ВНО,одр.стаРОСТiiВНИ, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
староцрквенословенскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
стартер и стартер, -а м, инстр. -ом, мн. стар

тери и спiртери, стартёра 14.1.1.а. 

стартнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



стартовати 

стартовати, -ту јем 14.5.1.1.(2) (и стартати, 
стартам 14.5.1.1.(3». 

старудија, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стiрчев, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
старчина, -е ж, ген. мн. старчина, (ауг. од ста

рац) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
старчиli, -а м, иистр. -ем (не ом), ми. старчи

ћи, старчића, (дем. од старац) 3.1.3.; 14.1.1.а. 
стАс, -а м, лок. стасу 14.1.1. 
стас8вати, cTaciiвaM, 3. л. ми. стасавају, ПРИЛ. 

сад. стасавајући 14.5.1.1.(3). 
стicати и стасати, стасам 14.5.1.1.(3) и ста

шем 14.5.1.1.(2). 
стасит, -а, -о, одр. стасити, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
стаситост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стасиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. стасићи, 

стасића и cTaciili, -ића м, иистр. -ем (не -ом), ми. 
стасићи, стасића, (дем. од стАс) 3.2.3.; 14.1.1.а. 

стати, станем 14.5.1.1.(1). 
статика, -е ж, дат. -ци, геи. ми. статика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
статирати, статирам, 3. Л. ми. статирају, 

ПРИЛ. сад. статирајући 14.5.1.1.(3). 
статист(а), -е м, ми. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

статистика, -е ж дат. -ци, геи. МН. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
статистичар, -а м, ВОК. -у И -е, иистр. -ом 

и -ем, ми. статистичари, статистичара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

статистичарка, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

статистичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

статисткиља, -е ж, ген. ми. -иља 14.1.2.1.Ь. 

статичан, -ч на, -чно, одр. статични, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
статичкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
статичност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
статуа, -уе ж, ген. ми. статуа 14.1.2.1.Ь. 

статуета, -е ж, ген. МН. статуёта 14.1.2.1.Ь. 

ствРДнути (се) 

стаliи = стакнути (в.) 
стафилокока, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-ка 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

стационар, -ара м, иистр. -аром и -арем, МН. 

стационари, стационара 14.1.1.а. 

стiiционаран, -рна, -рно, ОДр. стационарни, 

-а, -5, геи. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стационисати, -шем, ПРИЛ. сад. стационишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и стационирати, стационирам, 
3. л. МН. стационирају, ПРИЛ. сад. стационирају
ћи) 14.5.1.1.(3). 

ствар, -и ж, иистр. стварју и ствари, лок. ства

ри, мн. ствари, ствари 14.1.2.2. 
стваралац (не ствараоц), -аоца м, ВОК. -аоче, 

иистр. -аоцем (не -ом), ми. ствараоци, ствара

лаца, ствараоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 

14.1.1.а. 

стваралачки, -а, -5, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

стваралаштво, -а с, ми. стваралаштва, ства

ралаштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
ствараоц не него стваралац (в.) 

ствараочев, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
7.2.2.; 14.3. 

стваратељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. стваратељи, стваратёља 14.1.1.а. 

стваратељица и стваратељица, -е ж, ВОК. 

-е, геи. ми. -ица 14.1.2.1.Ь. 

стваратељичин и стваратељичин, -а, -о, 

ген. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
стварати (се), стварам (се), 3. Л. МН. стварају 

(се), ПРИЛ. сад. стварајући (се) 14.5.1.1.(3). 
стварност, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стварчица, -е ж, геи. ми. стварчица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

створ, створа м, лок. створу, ми. створови, 

створова и створова и створ, -а м, ми. створо

ви, створова 14.1.1.С. 

створитељ, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не -ом), 

МН. створитељи, створитёља 14.1.1.а. 

створити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
створиli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), МН. 

створићи, створића и створиli, -ића м, ВОК. 

створићу, иистр. -ићем (не -ом), ми. створићи, 

створића, (дем. од створ) 3.2.3.; 14.1.1.а. 
ствРДнути (се), -нем (се) 14.5.1.1.(1). 
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стврдњавати (се) 

стврдњавати (се), ствiщњавам (се), 3. л. мн. 
стврдњавају (се), прил. сад. стврдњавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = стврдњивати (се), ствiщњујем (се), 

прил. сад. ствiщњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
стврдњивати (се) = стврдњавати (се) (в.) 
стеарйн, -ина М, мн. стеарини, стеарина 

5.2.4.; 14.1.1.С. 
стеарйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.4.; 4.2.а.; 

14.3. 
Стева, -е М = Стево, -е М, дат. Стеви, ак. 

Стеву, ВОК. Стево, инстр. Стевом и Стево, -а М, 

дат. Стеву, ак. Стева, ВОК. Стево, инстр. Стевом 

14.1.1.g. 
Стеван 8исокй, Стёвана Високог(а) М 

= Стеван Првов(ј)енчанй, Стёвана Прво

вU)енчаног(а) М 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
Стеван, -а М, ВОК. -е 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Стеван ка, -е Ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Стевин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Стева, -е 

М и Стево, -е М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Стево = Стева (в.) 
Стевов, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Стево, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
стегно, -а с, мн. сте гна, стегана 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
стегнути (се) = стеliи (се) и стеliи (се), стег

нем (се)14.5.1.1.(1). 

стезнйк, -а М, МН. стезнйци, стезнйка, сте

знйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Стејт департмент (енгл. State Department), 

-а М 1.2.1.1.п.; 15.1.1.а.; 14.1.1 
стелна не него стеона В. под стеон 

стеља, -е Ж, ген. МН. стеља 14.1.2.1.Ь. 

стена ек. уп. ијек. стијена 

стендбај (енгл. standby), -а М, инстр. -ем (не 
-ом) 15.1.1.а.; 14.l.l.b. 

стеница ек. уп. ијек. стјеница 

стеничав ек. уп. ијек. стјеничав 

стеничарка ек. уп. ијек. стјеничарка 

стени част ек. уп. ијек. стјеничаст 

стенка ек. уп. ијек. стијенка 

Стенли (енгл. Stan1ey), -ија М, инстр. -ијем (не 
-ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

стеновит ек. уп. ијек. стјеновит 

стеновитост ек. уп. ијек. стјеновитост 

стењ ек. уп. ијек. стијењ 
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стењак ек. уп. ијек. стјењак 

стење ек. уп. ијек. стијење 

стереофонија 

стеон, стеона (не стёлна), стеоно, ОДр. стео-

ни, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
степа, -е Ж, ген. мн. степа 14.1.2.1.Ь. 

Степа ек. уп. ијек. Стјепа 

Степан ек. уп. ијек. Стјепан 

Степанија ек. уп. ијек. Стјепанија 

Степањдан ек. уп. ијек. Стјепањдан 

степён, -а М, МН. степени, степени 14.1.1.С. 

степеник, -а М, МН. степенйци, стёпенйка, 

степенйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
степеница и степеница, -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

степенйшнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
степенйште, -а с, ген. МН. степенйшта 

14.1.3. 
степеновати, -нујем, ПРИЛ. сад. степену ју-

ћи 14.5.1.1.(2). 
Степин ек. уп. ијек. Стјепин 

Степо ек. уп. ијек. Стјепо 

Степов ек. уп. ијек. Стјепов 

Степоје ек. уп. ијек. Стјепоје 

степскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стерати (се), стёрем (се), (простирати, ши-

рити) 14.5.1.1.(1). 
стерати ек. уп. ијек. стјерати 

стерео, -еа М, МН. стёреи, стереа 5.2.2.; 5.2.4.; 
14.1.1.С. 

стереокамера, -е Ж, ген. МН. -ера 14.1.2.l.b. 
стереометрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МН. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стереометријски, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
стереотйп,-а М, МН. стёреотйпи, стёреотй

па 14.1.1.С. 

стереотйnан и стереотипан, -пна, -пно, ОДр. 

стёреотипнй и стереотипнй, -а, -о, ген. МН. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стереотйпно и стереотипно, ПРИЛ. 14.6. 
стереотипност и стереотипност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошliу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стерео-уређај, стёрео-уређаја М, инстр. -јем 

(не -ом), мн. стёрео-уређаји, стёрео-уређаја 

5.1.5.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
стереОфонија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 



стереОфбнскii 

стереОфбнскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
стеривати ек. уп. ијек. стјеривати 

стерiiлан и стерiiлан, -лна, -лно, одр. сте

рйлнй и стёрйлнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

стерилilзатор, -а м, инстр. -ом, ми. стерили

затори, стерилизатора 14.1.1.Ь. 

стерилизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стерилизацйјскй = стерилизацибнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стерилизацибнii = стерилизацiiјскii (В.) 

стерИлизовати, -зујём, прил. сад. стер или

зујући 14.5.1.1.(2) = стерИлисати, -шём, прил. 

сад. стерилишући 14.5.1.1.(2) (и стерилизирати, 
стерилизйрам, 3. л. мн. стерилизирају, прил. сад. 
стерилизирајући 14.5.1.1.3». 

стерИлисати = стерИлизовати (В.) 
стерилiпёт, -ета м, ми. стерилитети, стери

литета 14.1.1.с. 

стерИлност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стерлiiнг, -а м, мн. стерлйнзи, стёрлйнга, 

стерлйнзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
стерлиншкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Стерн (енгл. Sterne), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 
стесати, стёшём 14.5.1.1.(2). 
стеснити (се) ек. уп. ијек. стијеснити 

стетОскоп и стетоскоп, -а м, мн. -скопи, 

-скопа 14.1.1.с. 

cTeliaK, -ћка м, мн. стећци, cTёћiiкa, стећци
ма 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 

стеliи (се), стечём (се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2) и 
стёкнем (се) 14.5.1.1.(1) 

Стефан, -а м, вок. -е 1.2.1.1.a.; 14.1.I.a. 
Стефанопулос, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
стечај, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. стёча

јеви, стечајева и стёчајёва и стёчаји, стёчаја 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
стечiiјнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стешњавати (се) ек. уп. ијек. стјешњавати 

(се) 

стёшњенбст ек. уп. ијек. стијешњенбст 

стешњење ек. уп. ијек. стјешњење 

стИлизовати 

стешњивати (се) ек. уп. ијек. стјешњива

ти (се) 

Стив (енгл. Steve), -а м 1.2.1.I.a.; 15.1.I.b.; 
14.1.1. 

Стивен (енгл. Stephen), -а, м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Стивенс (енгл. Stephens), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Стиг, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
стигнути = стиliи (В.) 
стидан и стцан, -дна, -дно, одр. стиднй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стИдети се ек. уп. ијек. стидјети се 

стидјети се ијек. (ек. стидети се), стйдйм се, 

прил. сад. стйдёћи се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
стiщљивац, -йвца м, вок. -йвче, инстр. -йв

цем (не -ом), мн. стИдљйвци, стИдљивiiца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

стiщљйвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
стiщљивбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стiiзати, -жём, прил. сад. стижући 14.5.1.1.(2). 
стијена ијек. (ек. стена), -ё ж, дат. стијени 

(ек. стени), мн. стијене, стијена (ек. стёне, сте

на) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
стијенка ијек. (ек. стенка), -е ж, дат. -ци, мн. 

стијенке, стијенiiка и стијенкй (ек. стёнке, стё

нака и стёнкй) 2.1.1.; 2.2.1.; 1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
стијењ ијек. (ек. стењ), -а м, инстр. -ем (не ом), 

лок. стијењу (ек. стењу), мн. стU)ёњеви, стШење

ва и стШёњёва 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
стијење ијек. (ек. стење), -а с мн. стијења, 

стијења (ек. стења, стења) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
Стијепо, -а м, вок. Стијепо, ијек., (више о ово

ме В. СТЈП 2: 287-311) 2.1.1.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
стијеснити (се) ијек. (ек. стеснити (се», 

стијеснйм (се) (ек. стёснйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

стијешњенбст ијек. (ек. стешњенбст), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

стил, -а м, лок. стИлу, мн. стилови, стилова 

й стилова и стИл, -а м, мн. стилови, стилова 

14.1.1.с. 

стИлизовати, -зујём, прил. сад. стилизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и стилизирати, стилизйрам, 

1087 



стИлист(а) 

3. л. МН. стилизирају, прил. сад. стилизитајући 
14.5.1.1.(3». 

стИлист(а), -е М, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

стилистика, -е ж дат. -ци, ген. МН. -ка 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

стилистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а., 
14.3. 

стИлисткиња, -е ж, ген. МН. -йња 14.1.2.1.Ь. 

стИло, -а с, ген. МН. стИла 14.1.3. 
стилскй и стИлскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
стимуланс, -а М, мн. стимуланси, стимулан

са 14.1.1.с. 

стilмулатйван, -вна, -вно, одр. стимулатйв

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стимулатйвно, прил. 14.6. 
стимулисати, -шем, прил. сад. стимулишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и стимулирати, стимулйрам, 
3. л. мн. стимулирају, прил. сад. стимулирајући 
14.5.1.1.(3». 

стимулус, -а М, мн. стимулуси, стимулуса 

14.1.1.с. 

стйнути (се), стинем (се) и стинути (се), 

стинем (се), (стегнути, укрутити) 14.5.1.1.(1). 
стињавати (се), стињавам (се), 3. л. мн. сти

њавају (се) 14.5.1.1.(3). 
СтИпа, -е М, вок. Стипа 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Стипе, -е М, вок. Стипе = СТIШО, -е М, дат. 

Стипи, ак. Стипу, вок. Стипо, инстр. Стипом И 

Стипо, -а, дат. Стипу, ак. Стипа, вок. Стипо, ин

стр. Стипом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
стипендија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стнпендйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
стипендирати, стнпендйрам, 3. л. мн. 

стипендира ју, прил. сад. стнпендирајућн 

14.5.1.1.(3). 
стишЪнднст(а), -е М, мн. -Н, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

СтИnин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према СтИпа) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Стипин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Стипе и 

Стипо, -е) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Стипо = Стипе (В.) 
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стјеничiрка 

Стипов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Стипо, 

-а) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
стИропор, -а М, инстр. -ом, мн. стиропори, 

стиропора 14.1.1.Ь.с. 

стисак, -ска, М, лок. стиску, мн. стисци, сти

сака и стискови, стисковii и стиск6вii 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

стИснути (се), -нем (се) 14.5.1.1.(1). 
стиliи = стигнути, стигнем 14.5.1.1.(1). 
стих, стиха М, мн. стихови, стихова 4.1.; 

14.1.1.с. 

стихија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

стихйја 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стихйјнй = стихйјскй (В.) 

стихйјно = стихйјски (В.) 
стихијност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стitхйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх = стitхйјнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стихйјски = стихйјно, прил. 14.6. 
стИховати, -хујем, прил. сад. стихујући 

14.5.1.1.(2). 
стиховнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стихоклепац, -пца М, вок. стихоклепче, ин

стр. -пцем (не -ом), мн. стихоклепци, стих6кле

паца 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
стихотворац, -рца М, ВОК. стихотворче, инстр. 

-рцем (не -ом), мн. стихотв6рци, стихОтвораца 

6.2.1.; 11.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
стихотворство, -а с, мн. стихотв6рства, сти

хотв6рстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
стишавати (се), стишавам (се), 3. л. мн. 

стишавају (се), прил. сад. стишавајућн (се) 

14.5.1.1.(3). 
стишiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стишати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
стишљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стјеница ијек. (ек. стеница), -ё ж, ген. мн. ст(ј)ё

нйцii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
стјеничав ијек. (ек. стеничав), -а, -о, ОДР. 

ст(ј)еничавй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

стјеничiрка ијек. (ек. стеничiрка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 



стјеннчаст 

стјеннчаст ијек. (ек. стеннчаст), -а, -о, одр. 

стU)еничасти, -а, -о, геи. МИ. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

стјенОвнтијек. (ек. стеновнт), -а, -о, одр. стШе

новити, -а, -о, геи. МИ. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

стјеновнтост ијек. (ек. стеновнтост), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

стјењак ијек. (ек. стењак), -ака М, МИ. cTU)e
њаци, стШењака, стU)ењацима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

Стјепа ијек. (ек. Степа), -е М = Стјепо ијек. (ек. 

Степо), -е М, дат. СтU)епи, ак. СтU)епу, вок. СтШе

по, иистр. СтU)епом и Стјепо ијек. (ек. Степо),-а 

М, дат. СтU)епу, ак. СтU)епа, вок. СтU)епо, иистр. 

СтU)епом 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Стј~пан MiiтpOB Љубнша, Стјёпана МИ

трова Љубише М 2.1.2.; 1.2.1.1.а.; 12.2.2.; 14.1.1. 
Стјепан ијек. (ек. Степан), -а М, вок. -е, (ви

ше о овоме В. СТЈП 2: 287-311) 2.1.2.; 2.2.2.; 
1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Стјепаннја ијек. (ек. Степаннја), -е Ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом 2.1.2.; 2.2.2.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Стјепањдан ијек. (ек. Степањдан), -а М 2.1.2.; 

2.2.2.; 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
Стјепнн ијек. (ек. Степнн), -а, -о, геи. МИ. -их, 

(према Ст(ј)епа, -е и Ст(ј)епо, -е) 2.1.2.; 2.2.1.; 
1.2.2.1.; 4.2.а. 

Стјепо = Стјепа (В.) 

Стјепов ијек. (ек. Степов), -а, -о, ген. МИ. -их, 

(према Ст(ј)епо, -а) 2.1.2.; 2.2.1.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 

Стј~поје ијек. (ек. Ст~поје), -а М 2.1.2.; 2.2.2.; 
1.2.1.I.а.; 14.1.1. 

стјёрати нјек. (ек. стёрати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

стјеривати ијек. (ек. стериватн), стШерујем, 

прип. сад. стU)ерујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
стјецйшнй ијек. (ек. стецйшнй), -а, -о, геи. 

МИ. -их 2.1.2.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
стјецнште нјек. (ек. ст~циште), -а с, геи. мн. 

-ишта 2.1.2.; 2.2.1.; 14.1.3. 
стјешњаватн (се) ијек. (ек. стешњавати 

(се», стU)ешњiiвам (се), 3. п. МИ. стU)ешњавају 
(се), прип. сад. стU)ешњавајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

стојатн 

стјешњење ијек. (ек. стешњење), -а с, геи. МИ. 

-ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
стјешњиватн (се), стјешњујем (се), прип. сад. 

стU)ешњујући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
стјуард, -а М, МИ. стјуарди, стјуарда 14.1.1.с. 

стјуардеса, -е Ж, геи. МИ. -еса 14.1.2.1.Ь. 

сто 14.4.1. 
сто одсто = сто пОсто (100%) 
сто пОсто = СТО одсто (В.) 

сто пута = ст6пут, прип. 12.3.6.; 14.6. 
сто шездесет (Н) осам 12.3.5. 
сто, стола М, МИ. столови, столова 7.2.1.; 

14.1.1.с. 

стовариватн, стоварујем, прип. сад. стова

рујући 14.5.1.1.(2). 
стоварнтн, -им 14.5.1.1.(4). 
стоварйшнй, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
стоварйште, -а с, геи. МИ. -ишта 14.1.3. 
стог(а), везн. 

стог, стога М, МИ. стогови, стогова 14.1.1.с. 

стогодншњак, -а М, вок. -њаче, МИ. стого-

дишњаци, стогодишњiiка, стогодишњацима 

11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Стогодншњй ри, Стогодишњег(а) рата М 

1.2.1.1Ј.; 14.1.1. 
стогодншњй, -а, -е, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
стогодншњнца, -е Ж, геи. МИ. -ица 14.1.2.1.Ь. 

сто - дв(ј)ёста, (с цртом, не цртицом) 2.1.2.; 
2.2.2. 

стожиЬ, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. стожи

ћи, стожића и стожйЬ, -ића М, иистр. -ићем (не 

-ом), ми. стожићи, стожића (дем. и хипок. од 

стог) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
стан к, -а М, вок. -иче, ми. стоици, стоика, сто

ицима 5.2.2.; ll.l.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
стонцitзам, -зма М, ми. стоицизми, стоици

зама, стоицизмима 5.2.2.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 
стончкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 5.2.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
стончкн, прип. 3.1.3.; 14.6. 
стојаднн, -а М, МИ. стојадини, сто јадина, 

(ауто) 14.1.1.с. 

Стојан ка, -е Ж дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1. 
Стојанкнн, -а, -о, геи. МИ. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
стојатн не него стајати (В.) 
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стојёliii 

стојёliii, -а, -ё, ген. мн. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стојеliкё = стојеliки, прил. 14.6. 
стојеliки = стојеliкё (В.) 
стојiiште, -а с, ген. мн. -йшта 14.1.3. 
стока, -ё ж зб., дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
стокрак, -а, -о, одр. стокракй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
стократаи, -тна, -тно, одр. стократнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стократио, прил. 14.6. 
стокуliаиии, -а м, ВОК. -е, мн. стокућiiни, сто

кућана 14.1.1.а. 

стокуliаНК8, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
СТОКХОЛМ (боље него Штокхолм), -а м, 

(Клајн 2009: "Сшокхолм (StockhoZm), боље 
него Штокхолм по нем. изговору") 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.а. 

столар, -ара м, вок. столару и столаре, ин

стр. стошiром И стошiрем, мн. стошiри, стошiра 

и столар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

столари, столара 14.1.1.а. 

столарев = столаров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

столарија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
столаРК8, -е ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
столаров = столарев (В.) 
столарскii и столарскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
столарство и столарство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Столац, Стоца, инетр. Стоцем 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

столачкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Столац) 

1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
столетаи ек. уп. ијек. стОљетаи 

столеliе ек. уп. ијек. стољеliе 

столиснiiк, -йка м, мн. -йци, -йка, -йцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
столиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. столићи, 

столйћа и стЬлiili, -ића м, инетр. -ићем (не -ом), 

мн. столићи, столића = стОлчиli = сточиli, -а 
м, инстр. -ем (не -ом), мн. -чићи, -чйћа, (дем. од 

сто) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
столица, -е ж, ген. мн. столйца 14.1.2.1.Ь. 

1090 

стоп арац 

столиii маље об. = стоиii (В.) 
столњак, -а м, мн. столљiiци, столљака, 

столљацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с 
стољетан ијек. (ек. стЬлетаи), -тна, -тно, одр. 

стољетнй (ек. столетнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

стољеће ијек. (ек. столеliе), -а с, ген. мн. сто

љеМ (ек. столёћа) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
стомак, -ака м, мн. стомаци, стомака, сто

мацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
стомаклија, -е ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
СТОМ8ТОЛОГ, -а м, вок. -ложе, мн. стомато

лози, стоматолога, стоматолозима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
стоматологија, -е ж, дат. -ији, инетр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стоматолошкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
стомачина, -е ж, ген. мн. -йна, (ауг. од сто

мак) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
стомачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сто

мачићи, стомачйћа, (дем. од стомак) 3.1.2.; 
14.l.l.Ь. 

стомачнii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

стоиii (маље об. столиii), -а, -о, ген. мн. -йх, 

(Клајн 2009: "сшонu, обичније него сшолнu") 
4.2.а.; 14.3. 
стоиога, -е ж, дат. -ги и -зи, ген. мн. стонога, 

зоол. 11.3.2.g.; и 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стоиогии, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стонотенисёр, -ера м, вок. стонотенисеру, 

инстр. -ером, мн. стонотенисери, стонотенисе-

ра 14.1.1.а. 

стонотенисёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1l.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

стонотеНИСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
ctOok,-а, -о, одр. стОокй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
стопа и стопа, -е ж, ген. мн. стопа й стопа 

14.1.2.l.Ь. 

стопало и стопало, -а с, ген. мн. стопала 

14.1.3. 
стопарац, -арца м, инстр. -арцем (не -ом), мн. 

стопарци, стопарiiцii 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 



стопарче 

стопарче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
стопер, -а м, ВОК. -у, и нстр. -ом, мн. стопери, 

стопёра 14.1.1.а. 

стопирати, стопйрам, 3. п. мн. стопирају, 
прип. сад. стопирајући 14.5.1.1.(3). 

стопити (се), стопйм (се) 14.5.1.1.(4). 
стопОсТОТНii, -а, -о, ген. ми. -их = стопро-

цеНТНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
стопОСтотно = стопроцентно, прип. 14.6. 
стопроцентнii = стопОстотнii (В.) 

стопроцентно = стопОСтотно (В.) 
ст6пут = ста путi (В.) 
старија, -ё ж, ген. мн. сторйја 14.1.2.1.Ь. 

сторнирати, сторнирам, 3. л. мн. сторнирају, 
прип. сад. сторнирајући 14.5.1.1.(3). 

стбрно, -а м 14.1.1. 
стОСтрук, -а, -о, одр. стОструкй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
стОСтруко, прип. 14.6. 
CTaTii = стотинитii и стОтИНИТii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.4.2. 
стОтина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

стотинак, прил. 14.6. 
стотинiрка и стотинiрка, -ё ж, дат. -ци (не 

-ки), ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стотинитii и стотинитii = CTaTii (В.) 
стотинити се, -йм се, прип. сад. стотинёћи 

се и стотинити се, -им се, прип. сад. стотинёћи 

се 14.5.1.1.(4). 
стотинка, -ё ж, дат. -ци, мн. стотйнкё, стотйн

кй и р. стотинiiка 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стотињак, прип. 14.6. 
стотињiрка и стОтињiрка, -ё ж, дат. -ци (не 

-ки), ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стОтка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -тки 

1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

стотнина, -ё ж, ген. мн. -ина, (стоти део) 

14.1.2.1.Ь. 

стохirљадитii и стохиљаДИТii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.1.; 4.2.а.; 14.4.2. 
сточан, -ч на, -чно, одр. сточнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.4.2. 
Сточанин, -а м, мн. Ст6чани, Ст6чiiна, (ста

новник Стоца) 3.1.2.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
сточiр, -а м, ВОК. -у И -е, ннстр. -ом и -ем, мн. 

сточари, сточара 3.1.2.; 14.1.1.а. 

стражарев 

сточiрев = стоЧiров, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сточарина, -ё ж, ген. мн. -ина 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

сточарити, сточарйм, прип. сад. сточарёћи 

14.5.1.1.(4). 
сточiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сточарство и сточiрство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сточлан, -а, -о, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
стр., скр. за страна 13.3.1.а. 

страва и страва, -ё ж, ген. мн. страва и стра

ва 14.1.2.1.Ь. 

стравичан, -чна, -чно, одр. стравичнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стравично, прил. 3.1.3.; 14.6. 
стравичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стрАг(а) = старйг, прип. 14.6. 
страдалац (не страдаоц), -алца и -аоца м, 

ВОК. -алче и -аоче, инстр. -алцем и -аоцем, мн. 

страдалци и страдаоци, страдалаца, страдал

цима и страдаоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 1I.1.1.а.(I); 
14.1.1.а. 

страдалiiште и страдалiiште, -а с, ген. мн. 

-йшта 14.1.3. 
страдiлнiiк, -а м, ВОК. -нйче, мн. страдал

ници, страдалника, страдалницима и стра

далнiiк, -ика м, ВОК. страдалнйче, мн. страдал

ници, страдалника, страдалницима 11.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

страдiлница и страдалница, -ё ж, ВОК. -е, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1.а.Ь. 

стр8дiiлнйчкй и страдi'tлнйчкй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
страдаоц не него страдалац (В.) 

страдати, страдам, 3. л. мн. страдају 

14.5.1.1.(3). 
страдавати, страдавам, 3. п. мн. страдавају, 

прип. сад. страдавајући 14.5.1.1.(3). 
стражiiр, -ара м, ВОК. стражару и стражаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. стражари, стражара 

14.1.1.а. 

стражарев = стражаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 
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стражарити 

стражарити, стрЗжарим, прил. сад. стража-

рећи 14.5.1.1.(4) 
стражiрно, прил. 14.6. 
стражаров = стражарев (в.) 
стражiрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
стражарче, -ета с, (дем. од стражiр) 3.1.3.; 

14.1.3. 
стражiрчити, стрЗжарчим, прил. сад. стра-

жарчёћи 14.5.1.1.(4). 
Стражилово, -а с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
стражњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
стражњица, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

Стразбур (фр. Strasbourg), -ура м, инстр. 
Стразбуром 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Стракоњице (слов. Strakonice), -ица Ж мн. 
1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

стрампутица не него странпутица (в.) 

стран, -а, -о, одр. страни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
страна, -е Ж, ген. мн. -на 14.1.2.1.Ь. 

странац, -нца м, ВОК. стран че, инстр. -нцем 

(не -ом), мн. странци, странаца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(1); 
14.1.1.а. 

страначкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

страница, -е Ж, ген. мн. страница 14.1.2.1.Ь. 

странка и странка, -е Ж, дат. -ци, (партија) и 

-к и, (посетилац у јавној установи), ген. мн. стра

нака и странки 11.2.1.(1); 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
странкиња, -ё ж, ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

страно и страно, прил. 14.6. 
странпутан, -тна, -тно, одр. странпутни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
странпутица (не стрампутица), -ё ж ген. 

мн. -и ца 8.2.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
странпутице, прил. 14.6. 
странпутичан, -чна, -чно, одр. странпутич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
странствовати, -вујём, прил. сад. странству

јући 14.5.1.1.(2). 
странчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
странчитн се, странчим се, прил. сад. стран

чёћи се, (туђити се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
страсан не него страстан (в.) 
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стрiiliити 

стрicнйк, -а м, ВОК. -ниче, мн. страсници, 

страсника, страсницима ll.l.l.a.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

страсннца, -е ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

страсннчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
10.2.; 14.3. 

страсно = страствено, прил. 14.6. 
страсност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
страст, -и ж, лок. страсти, инстр. страсти 

и страшћу, мн. страсти, страсти, страстима 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
страстан (не страсан), -сна, -сно, одр. стра

сни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
страствен, -а, -о, одр. страствени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
страственйк, -а м, вок. -ниче, мн. страствени

ци, страственика, страственицима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
страствено = страсно (в.) 
страственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стратег, -ега м, вок. стратеже, мн. стратези, 

стратега, стратезима и стратег, -а м, вок. -теже, 

мн. стратези, стратега, стратезима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.l.1.а. 
стратегија и стратегија, -е ж, дат. -ији, ин

стр. -иј ОМ, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стратегйјскй = стратешкй (в.) 

стратешкй и стратешкй, -а, -о, ген. мн. -их 

= стратегйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

стрilrити, -им 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
стрilrйшнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
стрilrйште, -а с, ген. мн. -ишта 14.1.3. 
стратокумулус, -уса м, мн. стратокумулуси, 

стратокумулуса 14.1.1.С. 

стратосфера, -ё ж 14.1.2.1. 
стратосферскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Стратфорд на Ејвону (енгл. Stratford uроп 

Avon) 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
cTpaliapa, -е Ж, ген. мн. cTpaћiipa 14.1.2.1.Ь. 
стрiiliнтн, -им 14.5.1.1.(4). 



страх 

страх, -а м, лок. страху, мн. страхови, стра

хова и страх, -а м, мн. страхови, страхова 4.1.; 
14.1.1.С. 

Страхимйр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом 

1.2.1.1.a.; 14.1.1.а. 
Страхиња, -ё м 1.2.1.1.a.; 14.1.1.а. 
страхиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. стра

хићи, страхићii, (дем. од страх и страх) 3.2.3.; 
14.1.1.Ь. 

страховати, страхујём, прил. сад. страху ју

ћи 4.1.; 14.5.1.1.(2). 
страховит, -а, -о, одр. страховити, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
страховито, прил. 14.6. 
страховитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
страховлада и страХОВЛlща, -ё ж, ген. мн. 

-влада и -влада 14.1.2.1.Ь. 

страховладати, страховладам, 3. л. мн. 

страховлада ју, прил. сад. страховладајући 

14.5.1.1.(3). 
страхопоштовање и страхопоштовање,-а 

с, ген. мн. -ња 14.1.3. 
Страхор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом 1.2.1.1.f.; 

14.1.1.а. 

страхота, -ё ж, ген. мн. -ота 14.1.2.1.Ь. 

страхота и, -тна, -тно, одр. страхотни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
страхотно, прил. 14.6. 
страхотност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
страшан, -ш на, -шно, одр. страшни, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 11.1.2.c.; 14.3. 
стрibuити (се), страшим (се), прил. сад. стра

шёћи (се) 11.1.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
страшљив, -а, -о, одр. страшљиви, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
страшљивац, -ивца м, вок. -ивче, инстр. -ив

цем (не -ом), мн. страшљивци, страшљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
страшљивица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

страшљивичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

страшљивко, -а с, мн. страшљивци, стра

шљиваца, страшљивцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

стрелчев 

страшљиво, прил. 14.6. 
страшљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
страшљйвчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
страшно и страшно, прил. 14.6. 
стрв, стрви м И ж, инстр. стрвју И стрви, ген. 

ми. стрви 14.1.2.2. 
стрвен, -ена, -ено, одр. СТI>вени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
стрвина, -ё ж, ген. мн. стрвина 14.1.2.1.Ь. 

стрвннвр, -ара м, вок. стрвинару и стрвина

ре, инстр. -аром и -арем, мн. стрвинари, стрви

нара и стрвинiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. стI>винари, СТI>винара 14.1.1.а. 

стрвirнарница, -ё ж, геи. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

стрвити се, стр вим се, прил. сад. стрвёћи се 

14.5.1.1.(4). 
стрвиште, -а с, ген. МН. -ишта 14.1.3. 
стргавати, cTPГiiвaM, 3. Л. мн. стргавају, ПРИЛ. 

сад. стргавајући 14.5.1.1.(3). 
стргати, -ам 14.5.1.1.(3). 
стргнути = стрliи, стргнём 14.5.1.1.(1). 
стрёја не него стрёха (в.) 

стрела ек. уп. ијек. стријела 

стреласт, -а, -о, ОДр. стреласти, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
стреласто, ПРИЛ. 14.6. 
стрела ц ек. уп. ијек. стријелац 

стрелити ек. уп. ијек. стријелити 

стреличiiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

МН. стреличари, стреличара 14.1.1.а. 

стреличiрскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
стреличiiрство, -а с, ми. стре;IИчiiрства, 

стреличарстiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
стреличаст, -а, -о, одр. стреличасти, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
стреличасто, ПРИЛ. 14.6. 
стрелйшнй и стрелйшнй, -а, -о, геи. МН. -их 

4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
стрёлйште и стрелйште, -а с, ген. МН. -ишта, 

ек. и ијек. 14.1.3. 
стреловит, -а, -о, ОДр. стреловити, -а, -о, геи. 

МН. -их, ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
стреловито, ПРИЛ., ек. И ијек.14.6. 

стрелчев ек. уп. ијек. стријелчев 

1093 



стрељана 

стрељана, -ё ж, ген. мн. -ана, ек. И ијек. 

14.1.2.1.Ь. 

стрељатн ек. уп. ијек. стријељати 

стрељiЧЈСii, -а, -о, ген. МН. -йх, ек. и ијек. 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

стрељiчница, -ё ж, ген. мн. -йца, ек. И ијек. 

3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
стрељаштво, -а с, МН. стрељаштва, стреља

штiiва, ек. И ијек. 6.2.2.а.; 14.1.3. 
cTpeљiiBo, -а с, ген. МН. -йва, ек. И ијек. 

14.1.3. 
стремити (не стријемити), стремйм и стре

мйм, прип. сад. стремёћи, ек. и ијек. 14.5.1.1.(4). 
стремљење (не стријемљење), -а с, ген. МН. 

-ёња, ек. И ијек. 14.1.3.d. 
стрепња, -е ж, ген. МН. -њй И -ња 14.1.2.1.b. 
стрес, -а м, пок. стресу, МН. стресови, стре

сова и стрес, -а м, МН. стрёсови, стрёсова 

14.1.1.С. 

стресати (се), стресам (се), 3. П. мн. стресају 
(се), прип. сад. стресајући (се) 14.5.1.1.(3). 

CTpeCHii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стрести (се) и стрести (се), стресём (се) 

14.5.1.1.(1). 
стрефити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
стреха (не стреја), -ё ж, дат. стрёси, ген. МН. 

стреха, (ЛМС: "сшреха (ек. И ијек., дат. стрехи, 

ређе стреси; ген. МН. стреха)") 4.3.1.; 1l.2.1.(I); 
14.1.2.1.Ь. 

стрехаст, -а, -о, одр. стрёхастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 4.3.1.; 14.3. 
стригiч, -ача м, ВОК. стрйгачу, инстр. -ачем 

(не -ом), МН. стригачи, стригача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
стригнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
стрија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, МН. -ије, 

стрија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
стријела ијек. (ек. стрела), -ё ж, мн. стрйјеле, 

стрије.ла, стрије.лама, стрйјеле (ек. стреле, стре

ла, стрелама, стрёле) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
стријелац ијек. (ек. стрелац), -лца М, ВОК. 

стрйјелче (ек. стрелче), инстр. -лцем (не -ом), 

МН. стријелци, стрйјелiiца, стријелцима (ек. 

стрелци, стрелiiца, стрелцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 
6.2.1.; ll.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 

стријелити ијек. (ек. стрелити), стрйјелйм 

(ек. стрелйм), прип. сад. стрије.лећи (ек. стрелёliи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
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стричевнli 

стријелчев ијек. (ек. стрелчев), -а, -о, ген. МН. 

-йх 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
стријељати ијек. (ек. стрељати), стрйјељам 

(ек. стрељам), 3. П. МН. стријељају (ек. стрељају), 
прип. сад. стријељајуliи (ек. стрељајући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

стријемити не него стремити (В.) 

стријемљење не него стремљење (В.) 

стрика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), (стрина) 

1l.3.2.a.; 14.1.1.а. 
стрика, -е м, дат. стрики (не -ци), ВОК. стрико, 

МН. стрике, стрика = стрико, -а, дат. стрику, ВОК. 

стрнко, МН. стрике, стрика и стрико, -ё м, дат. 

стрики, ВОК. стрнко, мн. стрике, стрика, (хипок. 

од стриц) 1l.3.2.a.; 14.l.1.а. 
стрнкан, -а М, ВОК. -е, МН. стрикани, стрйкана 

= стрirчан, -а М, ВОК. -е, МН. стричани, стрйчiiна 

3.1.2.; 14.l.1.а. 
стрикин, -а, -о, ген. МН. -йх, (према стрика 

и стрико, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
стр ико = стрика (В.) 
стриков, -а, -о, ген. МН. -йх, (према стрико, 

-а) 4.2.а.; 14.3. 
стриктан, -тна, -тно, ОДр. стрйктнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стриктно, прип. 14.6. 
стрина, -е ж, ген. МН. -на 14.1.2.1.Ь. 

стрина Стана, ген. стрнна-Станё и стрннё 

Станё 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

Стриндберг (не Стриндберј), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
стриптiiз, -а м, пок. стрйптйзу И стриптизу, 

МН. стрйптйзи, стрйптйза 14.1.1.С. 

стриптизерка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
стриптизета, -ё ж, ген. МН. -ета 14.1.2.1.Ь. 

стрихнiiн, -ина М, МН. стрихини, стрихина 

14.l.l.C. 
стрiiц, стрица М, ВОК. стриче, инстр. стри

цем (не -ом), мн. стричеви, стричева 1I.l.1.a.(I); 
14.1.1.а. 

стричев, -а, -о, ген. МН. -йх, (према стриц) 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
стричевиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

МН. стричевићи, стричевйћii, (брат од стрица) 

3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1.а. 



стрitчевск:ii 

стрitчеВСК:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Стрilчиliи, -а м мн., пок. Стричићима 

1.2.1.1.h 
стрк:а, -е ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. стрка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стрк:ати (се), стрчем (се), прип. сад. стРчући 

(се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
стрк:itвати (се), стРкујём (се), прип. сад. стР

кујући (се) 14.5.1.1.(2). 
стрмац и стрмац, -мца м, инстр. -мцем (не 

-ом), мн. -мци, стрмаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
стрмен(нт), -а, -о, одр. стрмен(ит)й, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стрмен, -и ж, ген. мн. стрменй 14.1.2.2. 
стрменито, прип. 14.6. 
стрменитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стрмина, -е ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

стрмо, прип. 14.6. 
стрмоглiв и стр могла в, -а, -о, одр. стрмо

главй и стрмоглавй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
стрмоглаво = стрмоглавце, прип. 14.6. 
стрмоглавити (се), стрмоглавйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
стрмоглављitвати се, стрмогшiвљујем (се), 

прнп. сад. стрмогшiвљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
стрмоглавце = СТРМОГЛiВО (В.) 
стрмост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стрн, стРна м, мн. стР нови, стРнова, (житна 

стабљика; стрњика) 14.1.1.с. 

стрнВдица, -е ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. = стр

натк:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, (пти

ца)II.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

стрнокос, -а м, мн. стрнокоси, стрнокбса 

14.1.1.с. 

стрњвк:, -ака м, мн. стрњаци, стрњака, стр

њацима, (стрниште; житна стабљика) 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

стрње, стрња с з6., (према стрн) 14.1.3. 
стрњйк:, -ика м, мн. стрњици, стрњикii, стр

њицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
стрњик:а, -е ж, ген. мн. -йка 14.1.2.1.Ь. 

стрњнна, -е ж, ген. мн. -ина, (кукурузови

на) 14.1.2.1.Ь. 

стрњiiште, -а с, ген. мн. -йшта 14.1.3. 
стровалити (се), стровiiлйм (се) 14.5.1.1.(4). 
строваљitвати (се), строваљујем (се), прип. 

сад. строваљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
строг, -а, -о, одр. строгй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

комп. строжй, најстрожй (не строжији, најстро

жији) 4.2.а.; 14.3.3. 
строго, прип., комп. строжё и строже, нај

строжё и најстроже (не строжије, најстрожи

је) 14.6. 
строгост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
строгоliа, -ё ж, ген. мн. -ОМ 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
строжii В. под строг 

Стројев (рус. Строев), -а м, инстр. -ом И -им 

1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
стројити (се), -јйм (се), прип. сад. стројећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
стронцнјев = стронцијумов, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
стронцијум, -а м, инстр. стронцијумом (и 

стронцйј, -ија, инстр. стронцијем), хем. 14.1.1. 
стронцијумов = стронцйјев (В.) 

стропоштавати се, стропоштавам се, 3. п. 
мн. стропоштавају се, прип. сад. стропоштава

јући се 14.5.1.1.(3). 
стропоштати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
стрОфа и стрОфа, -ё ж, ген. мн. строфа 

14.1.2.1.Ь. 

стрОфичан, -чна, -чно, одр. стрОфичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
строфск:ii и строфск:ii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
строшити (се), строшйм (се) 14.5.1.1.(4). 
стршiвати (се), стрпiiвам (се), 3. л. МИ. стрщi-

вају (се), прип. сад. стрпавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
стрпати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
стрпети (се) ек. уп. ијек. стрпјети (се) 

стрпјети (се) ијек. (ек. стрпети (се», СТ(ЈПйм 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
стрпљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стprи, стрём и старём 14.5.1.1.(1). 
стрliи = стргнути (В.) 

струг, -а м, пок. стругу, мн. стругови, СТРУ

гова 14.1.1.с. 
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струга 

струга, -ё ж, дат. -зи, ген. мн. стрУга 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

стругвљка, -ё ж, дат. -ци (не -ки), ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
стругвр, -ара м, ВОК. стругару и стругаре, 

инстр. -аром и -арем, мн. стругари, стругара 

14.1.1.а. 

стругара, -ё ж, ген. ми. стругара 14.1.2.1.Ь. 

стругати (се), стрУжём (се), прип. сад. стру

жући (се) ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
стругiiч, -ача м, ВОК. стругiiчу, иистр. -ачем 

(не -ом), ми. стругачи, стругача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
стругача, -ё ж, ген. мн. стругача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

стругнути, стругнём и стругнути, -нём 

14.5.1.1.(1). 
струја, -ё ж, геи. ми. -ја 14.1.2.1.Ь. 

струјати = струјити, струјйм, прип. сад. 

струјёћи 14.5.1.1.(4). 
струјити = струјати (В.) 
струјомёр ек. уп. ијек. струјомјёр 

струјомёрнй ек. уп. ијек. струјомјёрнй 

струјомјёр ијек. (ек. струјомёр), -а м, иистр. 

-ом, мн. струјомU)ёри, струјомШёра 2.1.3.2.; 
2.2.1.; 14.1.1.Ь. 

струјомјёрнй ијек. (ек. струјомёрнй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 2.1.3.2.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
струк, -а м, пок. струку, ми. струкови, стру

кова и струкови, струкова 14.1.1.с. 

струка, -ё ж, дат. -ци (не -ки), геи. ми. струка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
струковнй и струковнй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
структуирати не него структурирати (В.) 

структура, -ё ж, геи. ми. -ра 14.1.2.1.Ь. 

структурiiлан, -лна, -л но, одр. структурал-

нй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
структуралИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
структура\.лист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -ис

тима 14.1.1.е. 

структуралистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
структурирати (не структуирати), струк

турйрам, 3. п. ми. структурира ју, прип. сад. струк
турирајући 14.5.1.1.(3). 

структурнй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
струлити, -йм 14.5.1.1.(4). 
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студ 

Струмичаиин, -а м, мн. Струмачани, Стру

мачана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
струмичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 1.2.2.0.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

Струмичко поље, Струмичког(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
струнити (се), струнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
струнути, -нём, (иструнути) 14.5.1.1.(1). 
струњача, -ё ж, ген. ми. струњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

струњивати (се), струњујём (се), прип. сад. 

струњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
стручак, -чка м, ми. стручци, стручака, 

стручцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
стручан, -ч на, -чно, одр. стручнй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
стручиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. стручи

ћи, стручйћii, (дем. од струк) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
стручно, прип. 14.6. 
стручност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
стручњiiк, -а м, ВОК. -њаче, ми. стручњаци, 

стручњiiка, стручњацима 1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

стручњiiчкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

стручњiiштво, -а с геи. ми. -iiштва 14.1.3. 
стрчавати (се), стрчавам (се), 3. п. ми. стрча

вају (се), прип. сад. стрчавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
стрчати (се), -чйм (се) 14.5.1.1.(4). 
стрчати = стрчити, стрчйм = штрчати, 

штрчим 14.5.1.1.(4). 
стрчити = стрчати (В.) 
стршљён, -а м, ми. стршљёни, стршљёнii 

14.1.1.с. 

стршљенов, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
стсл., скр. за старословёнскй 13.3.1.е. 

стуб, стуба и стуба м, ми. стубови, стубова 

и стубови, стубова и стубова 14.1.1.с. 

стубац, -пца м, инстр. -пцем (не -ом), мн. 

ступци, стубаца, ступцима и стубац, -пца м, 

иистр. -пцем (не -ом), мн. ступци, стубаца, ступ

цима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
стубиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. стубићи, 

стубйћii и стубйli, -ића м, иистр. -ићем, ми. сту

бићи, стубићii, (дем. од стуб) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
студ., скр. за студент 13.3.1.а. 



студен 

студен, -ена, -ено, одр. студени, -а, -о, ген. 

мн. -их И студен, -а, -о, одр. студени, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
студен, -и Ж, ген. мн. -ни 14.1.2.2. 
студенац, -нца м, инстр. -нцем (не -ом), мн. 

студенци, студенаца, студенцима и студенац, 

-енца м, инстр. -енцем (не -ом), мн. студенци, 

cTyдeHiiцa, студенцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
студеннтн, студеним, прил. сад. студенећи 

14.5.1.1.(4). 
Студеннчанин, -а м, мн. Студеничани, Сту

деничiiна 14.1.1.а. 

студеничкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 
4.2.а. 

студено и студено, прил. 14.6. 
студеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
студент, -нта м, мн. студенти, студената, 

студентима 6.3.; 14.1.1.с. 
студентарија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
студентиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. студентићи, студентићii, (дем. од студент) 

3.2.3.; 14.1.1.а. 
студенткиња и студенткиња, -е Ж, ген. мн. 

-иња 14.1.2.1.Ь. 

студенткињин и студенткињин, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Студентскй трг (трг), Студентског(а) тјkа 

(трга) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
студентскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
студентство, -а с, мн. студентство, студент

става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
студенчев, -а, -о, ген. мн. -их, (према студе

нац) 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
студети ек. уп. ијек. студјети 

студйј, -иј а м, инстр. -иј ем, мн. студији, сту

дија 14.1.1.Ь. 

студија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
студйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
студио, -ија м, инстр. студиом, мн. студији, 

студија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.Ь. 
студиозан, -зна, -зно, одр. студиозни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
студиозно, прил. 14.6. 

субђакон 

студи6зност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
студирати, студирам, 3. л. мн. студирају, 

прил. сад. студирајући 14.5.1.1.(4). 
студјети ијек. (ек. студети), студи 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
стуживати се, стужујем се, прнл. сад. сту

жујући се 14.5.1.1.(2). 
стужити се, стужим се 14.5.1.1.(4). 
Ступарич (итал. Stuparich), -а м, ннстр. -ем 

(не -ом) 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
ступати, -ам, прил. сад. ступајући 14.5.1.1.(3). 
ступац, -пца м, ннстр. -пцем (не -ом), мн. 

ступци, ступаца, ступцима и ступац, -пца м, 

-пцем (не -ом), мн. ступци, ступаца, ступцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
ступНдност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ступити, ступим 14.5.1.1.(4). 
ступце, прил. 14.6. 
стурати се, стурам се, 3. л. мн. стуРају (се), 

прил. сад. стурајући (се) 14.5.1.1.(3). 
стурити, -им 14.5.1.1.(4). 
стуliи и стуliи, стучем 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
стуха, -е Ж, дат. -хи (не -си), ген. мн. стуха 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
стуцати, -ам, (истуцати) 14.5.1.1.(3). 
стуштити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
суб- једначењем по звучности испред бе

звучног сугласника постаје суп- (супстандард, 

суп култура) 

субаша, -е ж, мн. субаше, субiiша 14.1.1.а. 

субвенција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
субвенционисатн, -шём, прил. сад. субвен

ционишуliи 5.2.3.; 14.5.1.1.(2) (и субвенцио
нирати, субвенционирам,3. л. мн. субвенци

онирају, прил. сад. субвенционирајући 5.2.3.; 
14.5.1.1.(3». 

сУбверзйван,-вна,-вно, одр. субверзивни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
субверзивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
субверзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
субђакон, -а м, вок. -е, мн. субђакони, суб

ђакона 14.1.1.а. 
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субјек(а)т 

субјек(а)т, -кта м, мн. субјекти, субјеката, 

субјектима 14.1.1.с. 

субјекатскii = субјектнii (в.) 
субјектiiван, -вна, -вно, одр. субјективни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
субјективист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

субјективистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

субјектiiвно, прип. 14.6. 
субјективност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
субјектнii = субјекатскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
субкултура не него суп култура (в.) 

сублiiзу, прип. 14.6. 
сублимисати, -шём, прип. сад. сублимишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и сублимирати, сублимирам, 
3. n. мн. сублимирају, прип. сад. сублимирајући 

14.5.1.1.(3». 
субординирати, субординирам, 3. n. мн. 

субординирају, прип. сад. субординирајући 

14.5.1.1.(3). 
суботiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

суботари, суботара 14.1.1.а. 

Суботичанин, -а м, мн. Суботичани, Субо

тичана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.а. 
Суботичiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1I.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
суботички, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а. 

суботнii = суБОТЊii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
суботњii = суботнii (в.) 
субпапилiран, -рна, -рно, одр. субпапилар

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
субпериодиз8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
субполiран, -рна, -рно, одр. субполарни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
субстандард не него суп стандард (в.) 

субтропски не него суптропски (в.) 

Субхија = Супхија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 8.1.3.2.4.; 14.1.2.1. 
сув, сува, -суво, одр. суви, -а, -о, ген. мн. -их, 

комп. сувљи, најсувљи = сух, суха, сухо, одр. 
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сувоземац 

сухи, -а, -о, ген. мн. -их, комп. суши, најсуши 

4.2.а.; 4.3.3.; 14.3.3. 
сувАд, -и ж з6., (суво грање) 4.3.3.; 14.1.2.2. 
Суваја, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
суварак, -рка м, мн. суварци, суварака, су

варцима 6.2.1.; 4.3.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сувенйр, -ира м, инстр. -ом, мн. сувенири, 

сувенира 14.1.1.Ь. 

суверен, -а, -о, одр. суверени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
суверен, -ена м, мн. суверени, суверена 

14.1.1.Ь.; 15.1.1.а. 

суверено, прип. 14.6. 
сувереност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сувисао, -сла, -сло, одр. сувисли, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
сувисло, прип. 14.6. 
сувислост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сувишак, -ш ка м, мн. сувишци, сувишака, 

сувишцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сувiiшан, -шна, -шно, одр. сувишни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сувишно, прип. 14.6. 
сувишност и сувишност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сувласнiiк (не савласнiiк), -а м, вок. -ниче, 

мн. сувласници, сувласника, сувласницима 

1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сувласница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

сувласничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сувласнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

сувласнiiШТВО, -а С, мн. сувласништва, су

власништiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
суво = сухо, прип. 4.3.3.; 14.6. 
сувозач, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

сувозачи, сувозача и сувозiч, -ача м, вок. суво

зачу, инстр. -ачем (не -ом), мн. сувозачи, суво

зача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
сувоземац, -мца м, мн. сувоземци, сувозё

маца и сувоземац, -ёмца м, мн. сувозёмци, су

возёМiiца 6.2.1.; 14.1.1.d. 



сувомеснат 

сувомеснат = сухомеснат, -а, -о, одр. суво
меснати и сухомеснати, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

4.3.3.; 14.3. 
сувопаран = р. сухопаран, -рна, -рно, одр. 

сувопарни и сухопарни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3 
сувопарно = р. сухопарно, прип. 14.6. 
сувошiрност = р. сухошiрност, -ости ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 4.3.3.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

сугерисати, -шём, прип. сад. сугеришући 

14.5.1.1.(2) (и сугерирати, сугерирам, 3. n. мн. 

сугерирају, прип. сад. сугерирајући 14.5.1.1.(3». 
сугестибiiлан, -лна, -лно, одр. сугестибилни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сугестибилност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сугестиван, -вна, -вно, одр. сугестивни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сугестивно, прип. 14.6. 
сугестивност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
суграђани н, -а м, ВОК. -е, мн. суграђани, су

грађана 3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

суграђанка, -ё ж дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

3.3.2.а.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
суграђански, -а, -о, ген. мн. -их 3.3.2.а.; 

4.2.а.; 14.3. 
суграђанство, -а с, мн. суграђанства, сугра

ђанстава 3.3.2.а.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
суд, суда м, мн. судови, судова, (судиште) 

14.1.1.С. 

суд, -а м, пок. суду, мн. судови, суд6ва и су

дова, (посуда) 14.1.1.С. 

суданија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-ија, поет. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
судар, -а м, инстр. -ом, мн. судари, судара 

14.1.1.Ь. 

сударати (се), -ам (се), прип. сад. сударајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
сударити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
судбина и судбина, -ё ж, ген. мн. судбина и 

судбина 14.1.2.1.Ь. 

судбински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
судбоносан, -сна, -сно, одр. судбоносни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
судбоносно, прип. 14.6. 

суђеничин 

судбоносност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
судија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. -ије, судија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
судијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
судијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
судилиште, -а с, ген. мн. -ишта 14.1.3. 
судити (се), судим (се) 14.5.1.1.(4). 
судница, -ё ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

суднички, -а, -о, ген. мн. -их, (према судни-

ца) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
судњи, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
судоку, -уа м 14.1.1. 
судопер, -а м, инстр. -ом, мн. судопери, су

допёра 14.1.1.Ь. 

судопера, -ё ж, ген. мн. -ёра 14.1.2.1.Ь. 

судопёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
судопёрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
судржављанин, -а м, ВОК. -е, мн. судржавља

ни, судржављана и судрж8вљанин, -а м, ВОК. 

судржављанине, мн. судржављани, судржавља

на 14.1.1.а. 

судруг, -а м, ВОК. -друже, мн. судрузи, судруга 

и судругови, судруг6ва и судругова 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
судски и судски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

8.1.3.2.1.; 14.3. 
судски и судски, прип. 8.1.3.2.1.; 14.3. 
судствени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
судство и судство, -а с, мн. -ства, -става 

6.2.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
суђе, суђа с з6. 14.1.3. 
суђен, -а, -о, одр. суђени, -а, -о, ген. мн. -их 

3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 
суђеник, -и ка м, ВОК. суђениче, мн. суђеници, 

суђеника, суђеницима и суђеник, -а М, ВОК. -ни

че, мн. суђеници, суђеника, суђеницима 3.3.2.а.; 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
суђеница и суђеница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-ица 3.3.2.а.; 14.1.2.1.а.Ь. 

суђеничин и суђеничин, -а, -о, ген. мн. -их 

3.3.2.а.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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суђенйчкй 

суђенйчкй и суђенйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 

3.3.2.а.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
суђёње, -а с, ген. мн. -ёња 3.3.2.а.; 14.1.3. 
Суец, -а м, ннСТр. -ом 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1.Ь. 

суецкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Суецкй канал, Суецког(а) канала м 1.2.1.1.ћ.; 

1.2.2.1.; 14.1.1. 
сужавати (се), сужавам (се), 3. n. мн. сужава

ју (се), прнn. сад. сужавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
сУжан и сужан, -жна, -жно, одр. сужни И су

жнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сужањ и сужањ, -жња м, инСТр. -ем (не -ом), 

мн. -жњи, -жања 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сужањскй и сужањскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
сужањство и сужањство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сУждребна, одр. суждребна, ген. мн. -их, (са

мо у ж роду) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
суждребнiiст, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сужен, -а, -о, одр. сУжени, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
суженiiст, -ости Ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сужёње, -а с, ген. мн. -ёња, (према сУзити) 

14.1.3. 
сужење, -а с, ген. мн. -ења, (према сузити) 

14.1.3. 
11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
суза и сУза, -ё ж, ген. мн. суза и суза 

14.1.2.1.Ь. 

сузавац, -авца М, ннСТр. -вцем (не -ом), мн. су

завци, сузаваца, сузавцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
сузан, -зна, -зно, одр. сузни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сузбијати, сузбијам, 3. n. мн. сузбијају, прип. 

сад. сузбијајући 14.5.1.1.(3). 
сузбити, сузбијём 14.5.1.1.(2). 
суздржавати (се), суздржiiвам (се), 3. n. мн. 

суздржавају (се), прип. сад. суздржавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
суздржан, -а, -о, одр. суздржiiнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
суздржiiно, прип. 14.6. 
суздржiнiiст, -ости ж, инСТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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сУјетнйк 

суздржати (се), -жим (се) 14.5.1.1.(4). 
суздржив = суздржљив, -а, -о, одр. су

здрж(љ)иви, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
суздрживiiст = суздржљивiiСт, -ости ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
суздржљив = суздРЖив (в.) 
суздржљивац, -ивца м, вок. -ивче, мн. -ивци, 

-ивiiца 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 
суздРЖљиво, прип. 14.6. 
суздржљивiiст = суздрживiiст (в.) 
сузивати (се), сузујём (се), (необ., сужавати 

(се» 14.5.1.1.(2). 
сузити (се), сузим (се) 14.5.1.1.(4). 
сузно, прип. 14.6. 
сузовiiд и сузовод, -ода М, мн. сузоводи, су

зовода 14.1.1.С. 

Сузуки (јап. Suzuki), -иј а м, инСТр. -ијем (не 
-ом) 1.2.1.1.т.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Сунцу (јап. Suitsu), -уа м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

сујевёран и сујеверан ек. уп. ијек. сујевјё

ран и сујевјеран 

сујевёрје и сујевёрје ек. уп. ијек. сујевјёрје 

и сујевјёрје 

сујеверност ек. уп. ијек. сујевјернбст 

сујеверство ек. уп. ијек. сујевјерство 

сујевјёран и сујевјеран ијек. (ек. сујевёран 

и сујеверан), -рна, -рно, одр. сујевU)ёрни и су

јев(ј)ерни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

сујевјёрје и сујевјёрје ијек. (ек. сујевёр

је и сујевёрје), -а с, ген. МН. -ёрја 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.3. 

сујевјернбст ијек. (ек. сујеверност), -ости 

ж, инСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сујевјерство ијек. (ек. сујеверство), -а с, МН. 

сујев(ј)ерства, сујев(ј)ерстава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

суједица, -ё ж, ген. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

сујета, -ё ж, ген. МН. -ёта 14.1.2.1.Ь. 

сујетан, -тна, -тно, ОДр. сујетни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сујетнйк, -а М, ВОК. -ниче, МН. сујетници, 

сујетнйка, сујетнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 



сујетност 

сујетност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сукати, сУчем, прип. сад. сучући 3.1.2.; 

14.5.1.1.(2). 
сукљвј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. сукљаји, 

сукљаја 14.1.1.Ь. 

сукљајчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. су

кљајчићи, сукљајчића (дем. од суКЉВј) 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

сукљати, -ам, прип. сад. сукљајући 

14.5.1.1.(3). 
сукљуЧiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. сукључари, сукључара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
сукнвр, -ара м, ВОК. сукнару и сукнаре, инстр. 

-аром и -арем, мн. сукнари, сукнара 14.1.1.а. 

сукнара, -е ж, ген. мн. сукнара 14.1.2.1.Ь. 

сукнарев = сукнаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

сукнаров = сукнарев (В.) 

суКНiрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сукнарство, -а с, ген. мн. -ства 14.1.3. 
сукнен и сукнен, -а, -о, одр. сукнени и сук-

нени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сукно, -а с, мн. сукна, сукана 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сукнути, сукнем 14.5.1.1.(1). 
сукња, -е ж, мн. сукње, сукања 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

сукЊiрош, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. сукњароши, сукњароша 14.1.1.а. 

сукоб, -а м, мн. сукоби, сукоба и сукоб, -а м, 

мн. сукоби, сукОба 14.1.1.с. 

сукОбити (се) и сукобити (се), сукобим (се) 

14.5.1.1.(4). 
сукобљавати (се), сукобљiiвам (се), 3. n. мн. 

сукобљавају (се), прнn. сад. сукобљавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = сукобљивати (се), сукОбљујем (се), 

прип. сад. сукОбљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сукобљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сукобљивати (се) = сукобљавати (се) (В.) 
сукривац, -вца м, ВОК. -вче, инстр. -вцем (не 

-ом), мн. сукривци, сукривацii и сукривац, -ив

ца м, ВОК. -ивче, инстр. -ивцем (не -ом), мн. су

кривци, сукриваца 6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
сукривња, -е ж, ген. мн. -њи 14.1.2.1.Ь. 

сукцесиван, -вна, -вно, одр. сукцесивни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сумАнутост 

сукцесивно, прип. 14.6. 
сукцесивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сукцесија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Сулејман Величанствени, Сулејмана Ве

личанственог(а) м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
суложник, -а м, ВОК. -ниче, мн. суложници, 

суложника, суложницима 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

суложница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

суложничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

суложнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

суложништво, -а с, мн. суложништва, суло

жништiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 
султан, -ана м, ВОК. султане, мн. султани, 

султана 14.1.1.а. 

султана, -е ж, ген. мн. -ана 14.1.2.1.Ь. 

султанија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
султiнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сулуд и сулуд, -а, -о, одр. сулуди и сулуди, 

-а, -о, ген. мн. -их = сулудан и сулудан, -дна, 

-дно, одр. сулудни И сулудни, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = сулудаст и сулудаст, -а, 

-о, одр. сулудасти и сулудасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
сулудан и сулудан = сулуд и сулуд (В.) 

сулудаст и сулудаст = сулуд и сулуд (В.) 
сулудо и сулудо, прип. 14.6. 
сулудост и сулудост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сулундар, -ара м, ВОК. сулундару и сулун

даре, инстр. -аром и -арем, мн. сулундари, су

лундара 14.1.1.а. 

сумаглица, -е ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

сумагличаст, -а, -о, одр. сумагличасти, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сумвнут, -а, -о, одр. суманути, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 4.3.4.; 14.3. 
сумвнуто, прип. 14.6. 
сумвнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -ости 3.2.2.а.; 4.3.4.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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сумаран 

сумаран, -рна, -рно, одр. сумарнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сумарно, прнп. 14.6. 
сумарност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сумбул не него зумбул (В.) 

сумеђа, -ё ж, ген. мн. сумёђа 14.1.2.1.Ь. 

сумештаннн ек. уп. ијек. сумјештаннн 

сумештанка ек. уп. ијек. сумјештанка 

сумиратн, сумйрам, 3. п. мн. сумирају, прип. 
сад. сумйрајући 14.5.1.1.(3). 

сумјештанин ијек. (ек. сумештанин), -а М, 

вок. -е, мн. сум(ј)ештани, сум(ј)ештана 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.а. 

сумјештанка ијек. (ек. сумештанка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2; 2.2.2.; 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

сумња, -ё ж, ген. мн. -њй 14.1.2.1.Ь. 

сумњати, сумњам, 3. п. мн. сумњају, прип. 
сад. сумњајући 14.5.1.1.(3). 

сумњив, -а, -о, одр. сумњивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
сумњивац, -а М, вок. -йвче, инстр. -йвцем 

(не -ом), мн. сумњйвци, сумњиваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

сумњнво, прип. 14.6. 
сумњивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сумњнчав, -а, -о, одр. сумњичавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сумњнчавац, -авца М, вок. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. сумњичавци, сумњичавiiца 

6.2.1.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а. 
сумњнчаво, прип. 14.6. 
сумњичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сумњичнти, -чйм, прип. сад. сумњичёћи 

14.5.1.1.(4). 
суморан, -рна, -рно, одр. суморнй, -а, -о, ген. 

МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
суморно, прип. 14.6. 
суморност и сум6рност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сумпораст, -а, -о, одр. сумпорастй, -а, -о, геи. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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сународнйштво 

сумпор-дИоксйд И сумпор-дiloксйд, -ди

оксйда М, мн. -диоксйди, -диоксйда 12.2.1.а.; 

14.1.1.с. 

сумпорисатн, -шём, прип. сад. сумпоришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
сумпорити, -йм, прип. сад. сумпорёћи 

14.5.1.1.(4). 
сумпорнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сумпор-воДонйк, -водоника М, МИ. -водони

ци, -водонйка, -водоницима 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 
14.1.1.а. 

сумпор-уrљенйк, -угљенйка М, мн. -угљенй

ци, -угљенйка, -угљеницима 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

сумрак, -а М, мн. сумраци, сумрака, сумра

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
сумрачај, -а М, инстр. -ем (не -ом), МИ. сумра

чаји, сумрачаја 3.1.2.; 14.1.1.Ь. 
сумрачан, -ч на, -чно, одр. сумрачнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сумрачивати се, сумрачујё се, прип. сад. су

мрачујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сумрачити се, сумрачй се 3.1.2.; 

14.5.1.1.(4). 
сумрачје, -а с, ген. мн. -ачја 3.1.2.; 14.1.3. 
сумрачнйк, -а М, вок. -нйче, МИ. сумрачнйци, 

сумрачнйка, сумрачнйцима, (врста лептира) 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сумрачница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1.а.Ь. 

сумрачно, прип. 14.6. 
сумрачност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сумученйк, -а М, вок. -нйче, мн. сумуче

нйци, сумученйка, сумученйцима 1I.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Сун Jiт Сен, -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
сународник, -а М, вок. -нйче, мн. суюiродни

ци, суюiродника, сународницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сународница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

сународничнн, -а, -о, одр. -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сународнйчкй, -а, -о, ген. МИ. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сународнйштво, -а с, мн. суюiроднйштва, 

сународништiiва 6.2.2.а.; 14.1.3. 



сународњАк 

сународњАк, -а м, вок. -њаче, мн. сународ

њiiци, сународњака, сународњацима 11.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сународњiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
сународЊiШтво, -а с, мн. сународњаштва, 

сународњаштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сунаследнйк ек. уп. нјек. сунасљеднйк 

сунаследница ек. уп. нјек. сунасљедница 

сунаследиичии ек. уп. ијек. суиасљедии-

чин 

сунаследнички ек. уп. ијек. сунасљеднички 

сунаследийштво ек. уп. нјек. сунасљедий

штво 

суи8сљеднiiк ијек. (ек. суиаследнiiк), -а м, 

ВОК. -нйче, МН. -нйци, -нйка, -нйцима 2.1.2.; 
2.2.2.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

сунасљедница ијек. (ек. сунаследница), -ё ж, 

ВОК. -е, ген. мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
сунасљедничин ијек. (ек. сунаследничин), 

-а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

суиасљедийчкii нјек. (ек. суиаследиiiч

кн), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

суиасљеднiiштво ијек. (ек. суиаследиii

штво), -а с, МН. -штва, -штава 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

Суиг (кин. Song), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
сунђер, -а м, инстр. -ом, МН. сунђери, сунђёра 

и сунђер, -а м, инстр. -ом, МН. сунђери, сунђёра 

3.3.1.; 14.1.1.Ь. 
суиђераст и сунђераст, -а, -о, ОДр. сунђе

растй и сунђерастй, -а, -о, ген. мн -йх 3.3.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

сунђериli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. сунђе

риliи, сунђерића = сунђерчиli, -а м, инстр. -ем 

(не -ом), мн. сунђерчићи, сунђерчйћii, (дем. од 

сунђер) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
сунђерчиli = сунђериli (в.) 

сунетити, -йм 14.5.1.1.(4). 
сунетлија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, ннстр. 

-иј ОМ, МН. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
сунеliење, -а с, ген. МН. -ёња 14.1.3. 
сунеliивати, сунећујём, прип. сад. сунећу

јући 14.5.1.1.(2). 

супiрница 

сунеl,lија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, ннстр. -ијом, 

МН. -ије, -йја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
суннт, -нта м, ВОК. сунИте, МН. суннти, су

ни:та 14.1.1.а. 

суноврвт, прип. 14.6. 
суноврkrити (се), суновратйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
суновраliати (се), -ам (се), прип. сад. суновра

ћајући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3) = суновраliивати 

(се), суновраћујём (се), прип. сад. суновраћујући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
сунце, -нца с, мн. сунца, сунаца 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
Сунце, -нца с 1.2.1.1.g.; 14.1.3. 
сунцомер ек. уп. нјек. сунцомјёр 

сунцомјер нјек. (ек. сунцомер), -а м, инстр. 

-ом, МН. -мU)ёри и -мU)ери, -мШёра 2.1.2.; 
2.1.3.4.; 2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.1.Ь. 

сунчан, -а, -о, одр. сунчанй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сунчаница, -ё ж, ген. мн. -йца, (зрак сунца) 

14.1.2.1.Ь. 

сунчаница, -ё ж, (болест) 14.1.2.1.Ь. 

сунчаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сунчати (се), -ам (се), прип. сад. сунчајући 

(се) и сунчати (се), -ам (се), прип. сад. сунчају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
СУНЧ8Ц, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. сунчаци, 

сунчаца, (биљка) 14.1.1.Ь. 

Сунчев, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Сунчев систем, Сунчевог(а) система м 

1.2.1.1.g.; 1.2.2.1. 
суочав8ТИ (се), суочавам (се), 3. П. МН. суоча

вају (се), прип. сад. суочавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
суочеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
суочење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3.d. 
суочивати (се), суочујём (се), прип. сад. су-

очујући (се) 14.5.1.1.(2). 
суочити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
суп а, -ё ж, ген. МН. супа и супа 14.1.2.1.Ь. 

супйрннк, -а м, ВОК. -нйче, МН. супарнйци, 

супарника, супарнйцима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

супiрИИЦ8, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 
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супiрничнн 

супiрничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

супiрнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

супiрнйштво, -а с, мн. супарнйштва, супар

нйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
супервелеслалом, -а м, мн. -слаломи, -сла

лома 14.1.1.С. 

супер-его, -а м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
супериоран, -рна, -рно, одр. супериорнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супериорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
суперкомиснја, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
суперкомисйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
суперл., сКр. за суперлатйв 1З.3.1.с. 

супермаркет, -а М, ми. -маркети, маркета 

14.1.1.С. 

супероксйд, -ида М, мн. супероксйди, супер

оксйда 14.1.1.С. 

суперревидирати, суперревидйрам, 3. л. мн. 
суперревидйрају, прил. сад. суперревидйрајући 

10.1.1.(2); 14.5.1.1.(3). 
суперревйзија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 10.1.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
суперсила, -е Ж, ген. мн. -йла 14.1.2.1.Ь. 

суперсоничан, -чна, -чно, одр. суперсонич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
супијан, -а, -о, одр. супијанй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
супијано, прил. 14.6. 
супкултура (не субкултура), -е ж, ген. мн. 

супкултура 8.1.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
суплемент, -нта М, мн. суплементи, супле

мената 6.3.; 14.1.1.С. 
суплементiран, -рна, -рно, одр. суплемен

тарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
суплент, -нта М, мн. супленти, суплёната 

6.3.; 14.1.1.С. 
супленткиња, -ё ж, ген. мн. -йња 14.1.2.1.Ь. 

суплентскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
суплеСiч, -ача м, ВОК. суплесачу, инстр. 

-ачем (не -ом), мн. суплесачи, суплесача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

1104 

супскрипција 

супонирати, супонйрам, 3. л. мн. супонира
ју, прил. сад. супонирајући 14.5.1.1.(3). 

супрарационiлан, -лна, -л но, одр. супрара

ционалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супрарационалистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супрасност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
супрематист(а), -е м, мн. -и, -йста, -исти

ма 14.1.1.е. 

супрот, предл. 14.6. 
супротан, -тна, -тно, одр. супротнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супротнйк, -а м, ВОК. -нйче, мн. супротнй

ци, супротнйка, супротнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
супротност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
супротставити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
супротстављати (се), -ам (се), прил. сад. су

протстављајући (се) 14.5.1.1.(3). 
супротстављеност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
супруг, -а м, ВОК. -руже, мн. супрузи, супруга, 

супрузима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
супруга, -е Ж, дат. -зи (не -ги), ген. мн. супру-

га 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
супругин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
супружанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
супружнйк, -а м, ВОК. -нйче, мн. супружнй-

ци, супружнйка, супружнйцима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
супружнйштво, -а с, мн. супружнйштва, су

пружнйштава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
супсидијiран, -рна, -рно, одр. супсидијарнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супсйЦијум, -а м, инстр. супсйдијумом, мн. 

супсйдијуми, супсйдијума (и супсйЦйј, -ија м, 

инстр. супсИдијем, мн. супсйдији, супсйдйја), 

(лат., новчана помоћ, потпора) 14.1.1. 
супсистенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
супсистирати, супсистйрам, 3. л. мн. супси

стирају, прил. сад. супсистйрајући 14.5.1.1.(3). 
супскрiшција, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 



супстандард 

супстандард (не субстандард), -а М, МИ. суп

стандарди, супстандарда 8.1.2.1.; 14.1.1.С. 
супстантйв, -а М, МИ. супстантиви, суп стан

тива 14.1.1.С. 

сУпстантЙван,-вна,-вно,одр.супстантИв

ни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
супстантивизација, -ё ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом, МИ. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
супстантitвизовати, -зујём, прил. сад. суп

стантивизујући 14.5.1.1.(2) (и супстантиви
зИрати,супстантивизирам,3.л.ми.супстан

тивизирају, ПРИЛ. сад. супстантивизирајући и 

супстантивирати, супстантивирам, 3. л. МИ. 
супстантивирају, ПРИЛ. сад. супстантивирају

ћи 14.5.1.1.(3)). 
супстанца, -ё ж, геи. МИ. -ци = супстанци

ја, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. -иј е, -иј а 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

супстанцијалан, -лна, -лно, одр. супстан

цијални, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

супстанцијално, ПРИЛ. 5.1.5.; 14.6. 
супстанцијliлност, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
супстнтуисати, -шём, ПРИЛ. сад. супститу

ишући 14.5.1.1.(2) (и супституирати, супсти
туирам, 3. Л. МИ. супституирају, ПРИЛ. сад. суп
ституирајући) 14.5.1.1.(3). 

супстИтут, -ута М, МИ. супститути, супсти

тута 14.1.1.С 

супституција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
супституцијскй, -а, -о, геи. МИ. -их = супсти

туционй, -а, -о, геи. МИ. -их 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

супституционй = супституцйјскй (в.) 

супстрат, -ата М, МИ. супстрати, супстрата 

14.1.1.С. 

супсумирати, супсумирам, 3. Л. МИ. супсу
мирају, ПРИЛ. сад. супсумирајући 14.5.1.1.(3). 

супсумпција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
СУПТЙJlан, -лна, -лно, ОДр. суптилни И суп

тилни, -а, -о, геи. МИ. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
СУПТiiлно, прил. 14.6. 
суптилност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Сурчйн 

суптракција, -е ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. 

-иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
суптрахенд, -а М, МИ. суптрахенди, суптра

хенада 6.3.; 14.1.1.С. 
суптраховати, -хујём, ПРИЛ. сад. суптрахују

ћи 14.5.1.1.(2) (и суптрахнрати, суптрlixирам, 
3. Л. МИ. суптрахирају, ПРИЛ. сад. суптрахирају
ћи 14.5.1.1.(3)). 

суптропи, суптропа М МИ. 14.1.1.С. 

суптропскй (не субтропски), -а, -о, геи. МИ. 

-их 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
Супхија = Субхија, -ё ж, дат. -ији, иистр. 

-ијом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 8.1.3.2.4.; 14.1.2.1. 
Супхија = Субхија, -ё М, дат. -ији, иистр. 

-иј ом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 8.1.3.2.4.; 14.1.1. 
сурвавати (се), сурвавам (се), 3. Л. МИ. сурва

вају (се), ПРИЛ. сад. сурвавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
сурвати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
сурдук, -а М, МИ. сурдуци, сурдука, сурду

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
суревњив, -а, -о, одр. суревњиви, -а, -о, геи. 

МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
суревњиво, ПРИЛ. 14.6. 
суревњивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сурла, -ё ж, геи. МИ. -ли 14.1.2.1.Ь. 

сурлаш, -аша М, ВОК. сурлашу, иистр. -ашем 

(не -ом), МИ. сурлаши, суршiша 14.1.1.а. 

суров, -а, -о, одр. сурови, -а, -о, геи. МИ. -их 

4.2.а.; 14.3. 
сурово, прил. 14.6. 
суровост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сурутка (не сИрутка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

геи. МИ. -ки 1l.3.2ј.; 14.1.2.1.b. 
сурфер, -а М, ВОК. -у, иистр. -ом, МИ. сурфери, 

сурфёра 14.1.1.а. 

сурфинг, -а М, МИ. сурфинзи, сурфинга, сур

финзима, (Клајн 2009: "сурфuнI. сурфер. сур
фовашu (према еигл. писаном облику) обичније 

је него серфuнI, итд. (према изговору). Тако и 

у фигуративно ј употреби, сурфовашu йО ИН

шернешу (= претраживати сајтове).") 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

сурфовати, -фујём, ПРИЛ. сад. сурфујући 

14.5.1.1.(2). 
Сурчйн, -ина М 1.2.1.1.h.; 14.1.1.а. 
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Сурчiiнац 

Сурчiiнац, -нца м, инстр. -ннцем (не -ом), мн. 

Сурчннци, Сурчйнаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
СурЧiiнка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

да 

сусам, -а м, мн. сусами, сусама 14.1.1.с. 

сусед и сусед ек. уп. ијек. сусјед и сусјед 

суседа и суседа ек. уп. ијек. сусједа и сусје-

суседа н и суседан ек. уп. ијек. сусједан и су

сједан 

суседник и суседннк ек. уп. ијек. сусједнАк 

и сусједнАк 

суседнiiчкii и суседнiiчкii ек. уп. ијек. сусјед

нiiчкii и сусједнiiчкii 

суседнiiштво и суседнiiштво ек. уп. ијек. су

сједНiiШТВО и сусједнiiштво 

сусед ност и суседност ек. уп. ијек. сусјед

ност и сусједност 

суседовати и суседовати ек. уп. ијек. сусје

довати и сусједовати 

суседскА и суседскА ек. уп. ијек. сусједскА 

и сусједскА 

суседство и суседство ек. уп. ијек. сусједство 

и сусједство 

сусељанин, -а М, вок. -е, мн. сусељани, су

сељана 14.1.1.а. 

сусељанка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сусетка и сусетка ек. уп. ијек. сусјетка и су

сјетка 

сусеткин и сусеткин ек. уп. ијек. сусјеткин 

и сусјеткин 

сусеткиња и сусеткиња ек. уп. ијек. сусјет

киња и сусјеткиња 

сусјед ијек. (ек. сусед), -а м, мн. сусU)еди, 

сусШёда и сусјед (ек. сусед), -а м, мн. сусU)еди, 

сусШёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
сусједа и сусједа ијек. (ек. суседа и суседа), 

-ё ж, ген. мн. -ёда 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
сусједаи и сусједан ијек. (ек. суседан и сусе

дан), -дна, -дно, одр. сусU)еднй и сусU)еднй, -а, 

-о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сусједнАк и сусједнАк ијек. (ек. суседнАк 

и суседнАк), -а М, вок. -нйче, мн. -нйци, -нй

ка, -ницима 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 
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суспрегљив 

сусједнiiчкii и сусједнiiчкii ијек. (ек. сусед

нiiчкii и сусеДНiiчкii), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

сусједнiiштво и сусједнiiштво ијек. (ек. су

седнiiшТво и суседнiiштво), -а с, мн. -штва, 

-штава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
сусједност и сусједност ијек. (ек. суседност 

и суседност), -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сусједовати ијек. (ек. суседовати), -ду

јём, прил. сад. сусU)едујући и сусједовати, 

-дујём, прил. сад. сусU)едујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

сусједскА и сусједскА ијек. (ек. суседскА и 

суседскн), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сусједство и сусједство ијек. (ек. суседство 

и суседство), -а с, мн. -ства, -става 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.а.; 14.1.3. 

сусјетка и сусјетка ијек. (ек. сусетка и су

сетка), -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 2.1.2.; 
2.2.2.; 1I.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

сусјеткин и сусјеткин ијек. (ек. сусеткин и 

сусеткин), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

сусјеткиња и сусјеткиња ијек. (ек. сусет

киња и сусеткиња), -ё ж, ген. мн. -йња 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

суснежица ек. уп. ијек. сусњежица 

сусњежица ијек. (ек. суснежица), -ё ж, ген. 

мн. -йца 2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 
суспендовати, -дујём, прил. сад. суспендују

ћи 14.5.1.1.(2) (и суспендiiрати, суспендйрам, 
3. л. мн. суспенднрају, прил. сад. суспенднрају
ћи 14.5.1.1.(3». 

суспензiiван,-вна, -ВНО,одр. суспензйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
суспензија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
суспензоријум, -а М, инстр. суспензорију

мом, мн. суспензоријуми, суспензоријума (и 

суспензорiiј, -ија м, инстр. суспензоријем, мн. 

суспензорији, суспензорйја), (лат., мед., YTera) 
14.1.1. 

суспрегљив, -а, -о, одр. суспрегљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



суспрегнути (се) 

суспрегнути (се) = суспреliи (се) и суспре

liи (се), суспрегнем (се) 14.5.1.1.(1). 
суспрезати (се), суспрежем (се), прип. сад. 

суспрежући (се) 14.5.1.1.(2) 
суспреliи (се) и суспреliи (се) = суспрег

нути (се) 

сусрести (се) = сусретнути (се), сусретнем 
и сусретем (се) 14.5.1.1.(1). 

сусрет, -а м, мн. сусрети, сусрета и сусрет, 

-а м, мн. сусрети, сусрета 14.1.1.С. 

сусретати (се), -ћем (се), прип. сад. сусрећући 

(се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
сусретљив, -а, -о, одр. сусретљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сусретљиво, прип. 14.6. 
сусретљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сусретнути (се) = сусрести (се) (в.) 
сустајати, -јем, прип. сад. сустајући и суста

јати, -јем, прип. сад. сустајући 14.5.1.1.(2). 
сустајкивати, сустајкујем, прип. сад. сустај

кујући 14.5.1.1.(2). 
сусталост и сусталост, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сустанар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. сустанари, сустанара 14.1.1.а. 

сустанарев = сустанаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

сустанйрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
сустанаркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сустанаров = сустанарев (в.) 
cycTaHapcKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сустанйрство и сустанарство, -а с, ген. мн. 

-ства 14.1.3. 
сустати, -нем 14.5.1.1.(1). 
сустегнути (се), сустегнем (се) 14.5.1.1.(1). 
сустежљив, -а, -о, одр. сустежљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сустежљиво, прип. 14.6. 
сустежљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сустезати (се), сустежем (се), прип. сад. су

стежући (се) 14.5.1.1.(2). 
сустигнути (се) = сустићи (се), сустигнем 

(се) 14.5.1.1.(1). 

суфИКСОiiд 

сустiiжан, -жна, -жно, одр. сустижни, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 1I.I.2.с.; 14.3. 
сустiiжно, прип. 14.6. 
сустизати (се), сустижем (се), прип. сад. су

стижући 14.5.1.1.(2). 
сустиliи (се) = сустигнути (се) 
сустицати се, -чем се, прип. сад. сустичући 

(се) 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
сустрадаЛНiiК, -а м, вок. -ниче, мн. сустра

далници, сустрадалника, сустрадалницима 

ll.l.l.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
сутерен, -ена м, мн. сутерени, сутерена и су

терен, -а м, мн. сутерени, сутерена 14.1.1.с. 

cYTepeHcKii и cYTepeHcKii, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

сУтеска ек. уп. ијек. сУтјеска 

сутеliи се, -чем се 3.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
Сутјеска, -е ж, дат. -ци 1.2.1.1.h.; 1l.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
сУтјеска ијек. (ек. сУтеска), -е ж, мн. сутШе

ске, сутU)ески и сутШесiiка 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.Ь.; 1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

СУтјешчанин, -а м, мн. Сутјешчани, Сутје

шчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 8.2.2.1.; 14.1.1.а. 
СУтјешчанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
сУтлија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

сутлија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
сутон, -а м, мн. сУтони, сУтона 14.1.1.С. и су

тон, -и Ж, ген. мн. -они 14.1.2.2. 
сутра (покр. сјутра), прип., ек. И ијек., (ПМС: 

"сјушра (у ијек.), сушра (у ек. и ијек.)") 14.6. 
сутрадан и сутрадан, прип. 14.6. 
сутрашњii и сУтрашњii, -а, -е, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
сутрашњица и сУтрашњица, -е ж, ген. МН. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

сутутор, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом, МН. су

тутори, сутутора 14.1.1.а. 

Суliурај, Сућурја (не Сућураја) м, пок. Су

ћурју (не у Сућурају) 1.2.1.1.h; 14.1.1.Ь. 
суукуliанин, -а м, ВОК. -е, мн. суукућiiни, су

YKyћiiнa 14.1.1.а. 

суфикс, -а м, мн. суфикси, суфикса 14.1.1.С. 

суфИКСОiiд, -ида м, мн. суфиксоИди, суфик

со Ида 5.2.3.; 14.1.1.С. 
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суфинансијёр 

суфинансијёр, -ера м, ВОК. суфинансијёру, 

инстр. -ом, мн. суфинансијери, суфинансијера 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
суфинансирати, суфинансирам, 3. л. мн. 

суфинансирају, прил. сад. суфинансирајући 

14.5.1.1.(3). 
суфицит и суфицит, -а м, мн. -цити, -ци

та 14.1.1.С. 

суфицитаран и суфицитаран, -рна, -рно, 

одр. суфицитарни и суфицитарни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 14.3. 
суфлё, -еа м, мн. суфлеи, суфлеа 5.1.6.; 

14.1.1.с. 

суфлёр, -ера м, ВОК. суфлёру, инстр. -ером, 

мн. суфлери, суфлера 14.1.1.а. 

суфлёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
суфлёрница, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

суфлирати, суфлирам, 3. л. мн. суфлирају, 
прнл. сад. суфлирајући 14.5.1.1.(3). 

суфражеткиња не него сифражеткиња (В.) 

сух =сув (В.) 

сухо = суво (В.) 
сухомеснат = сувомеснат (В.) 
сухопаран р. = сувопаран (В.) 
сухопарно р. = сувопарно (В.) 
сухошiрност р. = сувошiрност (В.) 
сучелити (се), сучелим (се) 14.5.1.1.(4). 
сучелицё, прил. 14.6. 
сучёлнй = сучеонй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.1.3. 
сучељliвати (се), сучељавам (се), 3. л. мн. 

сучељавају (се), прил. сад. сучељавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
сучёље и сучёље, -а с, ген. мн. -ёља 14.1.3. 
сучељивати (се), сучељујём (се), прил. сад. 

сучељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
сучеонй = сучелнй (в.) 
суџук, -а М, мн. суџуци, суџука, суџуцима 

3.4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
суша, -ё ж, ген. мн. суша 1I.1.2.е.; 14.1.2.1.Ь. 

сушак, -шка М, мн. сушци, сушака, сушцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
сушан, -шна, -шно, одр. сушни, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; l1.1.2.с.; 14.3. 
сушара, -ё ж, ген. мн. сушара 14.1.2.1.Ь. 
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схватљивост 

сушиона не него сушионица (В.) 

сушионица (не сушиона), -ё ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

сушити (се), сушим (се), прнл. сад. сушёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
сушица, -ё ж, ген. мн. сушица 14.1.2.1.Ь. 

сушичав, -а, -о, одр. сушичави, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
сушичавац, -авца М, ВОК. -авче, инстр. -ав

цем (не -ом), мн. сушичавци, сушичаваца 6.2.1.; 
lI.1.1.а.(1); 14.1.1.а. 

сушичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
сушка, -ё ж, ген. мн. сушки 14.1.2.1.Ь. 

суштаствен, -а, -о, одр. суштаствени, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
суштй и суштй, -а, -о и -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
суштина, -ё ж, ген. мн. -ина 14.1.2.1.Ь. 

суштйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сфера (не свера), -ё ж, ген. мн. сфера 

14.1.2.1.Ь. 

сферичан, -чна, -чно, одр. сферични, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.2; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сфернй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
сферОйд, -ида м, мн. сфероИди, сфероИда 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
сфiнга и сфинга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. 

мн. сфинга и сфинги 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

Сфорца (итал. Sforza), -ё м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

сфрагистика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
сфрагистичiiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. сфрагистичари, сфрагистичара 

14.1.1.а. 

сфрагистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

сфушерити, -им 14.5.1.1.(4). 
схвarати, -ам, прил. сад. схватајући 

14.5.1.1.(3). 
схвarити, -им 14.5.1.1.(4). 
схватљив, -а, -о, одр. схватљиви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
схватљиво, прил. 14.6. 
схватљивiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



Схевенингеи 

Схевенинген (не Шевенинген, хол. Scheve
ningen), -а м (Клајн 2009: "СхевеНUНјен (Sche
veningen), не Шевенинген: нагласакје на прво 
слогу;") 1.2.1.1.h; 15.1.I.a.; 14.1.1. 

схема, -ё ж, ген. мн. схема, (и уоб. шема, у 

другом значењу) 14.1.2.1.Ь. 

схемат, -ата м, мн. схемати, схемата 14.1.1.С. 

схематюам, -зма м (и уоб. шематизам) 6.1.3.; 
14.1.1.С. 

схематиз8ција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

мн. -иј е, -йја (и уоб. шематиз8ција) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

схематизовати, -зујём, прил. сад. схематизу

јући (и уоб. шематизовати) 14.5.1.1.(2) (и схема
тизирати, схематизйрам, 3. л. мн. схематизира
ју, прил. сад. схематизирајући 14.5.1.1.(3)). 

схематика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
схематскй, -а, -о, ген. мн. -йх (и уоб. шемат

скй) 4.2.а.; 14.3. 
СхИдам (хол. Schiedam), -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1.; 

15.1.1.Ь. 

схизофренија = уоб. шизофренија, -ё ж, дат. 

-ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
схизофреник = уоб. шизофреник, -а М, вок. 

-ниче, мн. -френици, -френйка, -френицима 

1I.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а. = схизофреничар, 

-а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. схизофре

ничари, схизофреничара, (и уоб. шизофрени

чар) 3.1.3.; 14.1.1.а. 

сцинтилација 

схизофреничарка = уоб. шизофреничарка, 
-ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 3.1.3.; 1I.3.2ј.; 
14.1.2.1.Ь. 

схизофреничкй = уоб. шизофреничкй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
схизофреничност = уоб. шизофреничност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.1.3.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

сцена, -е ж, ген. мн. сцена и сцена 14.1.2.1.Ь. 

сценарйј, -ија М, инстр. сценаријем, мн. сце

нарији, сценарйја 14.1.1. 
сценарйјскй и сценарйјскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сценарио, -иј а м, ннстр. -иом, мн. сценарији, 

сценарија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1. 
сценарист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

сценичан, -чна, -чно, одр. сценичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
сценограф, -а м, мн. сценографи, сценогра

фа 14.1.1.С 

сценографкиња, -ё ж, ген. мн. -йња 

14.1.2.1.Ь. 

сценографскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сценскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
сцијентilзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.С. 
сцијентистички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
Сцilла, -ё ж, митол. 1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
сцинтил8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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т-двадесет и друго слово азбуке; означава 

безвучни, зубни, праскави сугласник (оклу

зив); осим У речима где му је по етимологији 

место, изговара се и пише где је настао једначе

њем по звучности од звучног парњака g: upegaK 
- upegKa > йрешка, слаgак - слаgка > слашка, 
йреgйосшавка > йрешйосшавка, йоgйоручник 
> йошйоручник (В. Преглед правила, т. 8.1.2.1.); 
губи се испред сливених сугласника у којима 

се као њихов елеменат налази: ошац - ошца > 
оца, ошчев> очев; мешак - мешци > меци, ле
шак - лешцu > леци, раgиши - раgишћу > pagu
ћу (т. 10.1.2.1.), уз изузетак у сложеницама: ош
цейиши, ошчейиши, ошћушнуши (т. 10.1.2.1.(1)); 
губи се и у упрошћавању сугласничких скупо

ва ради лакшег изговора, кад се испред њега 

нађу спиранти с, Ш, 3, Ж, а иза њега оклузиви 

б, к и сонанти л, Љ, М, н, љ: 10СШ + ба > 10СШ
ба > lосба > (након једначења по звучности) 
lозба, шасш + бина> шасшбина > шасбина > 

(након једначења по звучности) шазбина, ли

сшак, лисшка > лиска, МН. лuсцu, лuсшака, уз 
ретке изузетке као што су: чисшка, азбесшни, 

йрошесшнu, аншuфашисшкиља, акйiивисшки

ља, нуguсшкиља, йијанuсшкиља (т. 10.2.). 
Т, скр. за тесла Uединица) и топ (у шаху) 

13.1.2.Ь. 

т, скр. за тона 13.1.1.Ь. 

т., скр. за тiiчка 13.1.1.а. 

т. г., скр. текуliе године 13.2.1.а. 

та В. тај 

т8ан-алва и т8ан-алва уоб. = р. покр. тахан

-халва, -ё ж 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

т 

табак, -а М, МН. пiбаци, табака, пiбацима 

l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
табакера, -ё ж, ген. МН. табакера 14.1.2.1. 
табанаш, -аша М ВОК. табанашу, инстр. -ом и 

-ем, ген. МН. -аша 14.1.1. 
табанчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. табан

чићи, табанчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
тiбачитн, -йм, прип. сад. табачёћи 

14.5.1.1.(4). 
табела и табела, -ё ж, ген. табела и табёла 

14.1.2.1.Ь. 

табла, -ё ж, ген. МН. таблй 14.1.2.1. 
тiбличнii и табличнii, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
табу, -уа М, дат. табуу, мн. табуи, табуа 

14.1.1.с. 

табуре, -еа М, мн. табуреи, табуреа, табу

реи ма, табурее = табурет, -а М, мн. табурёти, 

табурёта 14.1.1.с. 

тава, -ё ж, ген. мн. тава 14.1.2.1.Ь. 

таваниli и таваниli, -а М, инстр. -ем, мн. -нй-

ћа 3.2.3.; 14.1.1. 
таваница и таваница, -ё ж, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1.Ь. 

таваничкii и таваничкii = таваничнii и та
ваничнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

таванчиli и таванчиli, -а М, инстр. -ем (не 

-ом), ген. мн. -чйћа 3.1.3.; 14.1.1. 
тавањача и тавањача, -ё ж, ген. мн. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
тад = тада и тада, прип. 14.6. 
тадањй = тадашњii (В.) 

тадашњii = тадањй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 
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т8дашњица 

т8дашњица, -е ж, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

т8дашњост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Т8деуш (паљ. Tadeusz), -а м, инстр. -ом И -ем 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Т8дија, -е м, дат. -иј и, инстр. -иј ом 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
Т8дијии, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Т8дијица, -е м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

Т8дијичии, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

тцли, прип. 14.6. 
тажити, тажйм, прип. сад. тажећи 14.5.1.1.(4). 
тiзбииа, -е ж, инстр. -ом, ген. тазбйна и та-

збина 10.2.; 14.1.2.1. 
таии (не тајии), -а м, ген. -йна, (тур. снад6е

вање храном, прехрана) 14.1.1.С. 

таииuија, -е м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. та

инџије, таинџйја 3.4.3.; 14.1.1. 
тај, та, то, зам. 14.2.2. 
тајанственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тајати (се), тiiјйм се, прип. сад. тајећи (се) 

и тајати (се), пlјйм (се), прип. сад. тајећи (се) 

14.5.1.1.(3) 
тајац, -јца м, инстр. -јцем (не -ом), мн. тајци, 

тајаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тај-брејк (енгп. tie break), -а м, мн. -6рејкови, 

ген. мн. -6рејкова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

Тајван (кин. Taiwan), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

тајга и тајга, -е ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. 

тiiјгй 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

тајин не него таин (в.) 

тајити, тајйм, прип. сад. тајећи 14.5.1.1.(4). 
tajm-iyт (енгп. time out), -а м, ген. мн. -аута 

12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

тајновитiiст = тајност, -ости ж, ннстр. -ости 
И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

тајност = тајновитост (в.) 
Тiјпинг (кин. Taiping), -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
тајфун, -уна м, мн. тајфуни, тајфуна 

14.1.1.С. 

тај-чи, -чија м, -чијем, ген. мн. -чија 12.2.1.а.; 

14.1.1.С. 

такав, -ква, -кво, зам. 14.2.2. 
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тактичар 

такати, тiiчем, прип. сад. тачући 14.5.1.1.(1). 
такмац, -аца м, инстр. -ацем (не -ом), мн. 

такмаци, такмаца и такмац, -а м, инстр. -ем 

(не -ом), мн. такмаци, такмаца 6.2.1.; lI.1.1.а.; 
14.1.1.а. 

такмачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
такмичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом, и -ем, 

мн. такмичари, такмичара 14.1.1.а. 

такмичарев = такмичаров, -а, -о, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

такмичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1I.3.2.g.; 14.1.2.1. 
такмичаркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
такмичарски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
такмичёње, -а с, ген. мн. такмичења 14.1.3. 
такмичити се, такмичйм се, прип. сад. так-

мичећи се 14.5.1.1.(4). 
такнути = таliи, такнем 14.5.1.1.(1). 
тако, тако и тако, прип. 14.6. 
Таковски крст, Таковског(а) крста м 

1.2.1.1.q.; 14.1.1. 
такозванii, -а, -о ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
такореliи, прип. И рчц. 14.6. 
такса и такса, -е ж, ген. мн. -са и -сй 

14.1.2.1.Ь. 

TaкceHii и TaKceHii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

такси, -иј а м, инстр. -ијем, мн. таксији и так

сији, таксйја 5.1.5.; 14.1.1.С. 
такси-возач, такси-возача М, мн. такси-воза

чи, такси-возача 12.2.1. = таксист(а), -е м, мн. 

таксисти, таксйста, таксистима 14.1.1.е. 

такси-г~рл(а) (енгп. taxi gir1), -е ж, ген. мн. 
-гёрла 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 

такси-станица, такси-станице ж, ген. мн. 

такси-станйца 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
таксиметар, -тра м, инстр. -ом, мн. -Н, -ара 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
таксист(а) = такси-возач (в.) 
тактика, -е ж дат. -ци, ген. мн. тактйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
тактичан, -ч на, -чно, одр. тактичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
тактичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. тактичари, тактичара 14.1.1.а. 



тактички 

тактички = тактично, прил. 14.6. 
тактичкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тактично = тактички (В.) 
тактичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
т8кТОМёр ек. уп. ијек. т8ктомјёр 

т8ктомјёр ијек. (ек. т8ктомёр), -а м, инстр. 

-ом, ген. тактомШёра 2.1.2.; 2.2.1.; 14.1.1.Ь. 
таласак, -ска м, мн. ташicци, таласака, та

ласцима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
таласиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ташicи

ћи, ташicића 3.2.3.; 14.1.1. 
таласје, таласја с з6. 14.1.3. 
таласократија = таласархија, -ё Ж, дат. 

-ији, инстр. -ијом, ген. мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
талац (не тioц), таоца м, вок. таоче, инстр. 

таоцем (не -ом), таоци, талаца, таоцима 6.2.1.; 
7.2.2.Ь.; ll.1.1.а.; 14.1.1.а. 

талачкii, -а, -о, декл. ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
т8лаш, -аша м, инстр. -ашем, мн. талаши, та

лаша 14.1.1.Ь. = талаша, -ё ж, ген. мн. талаша 

14.1.2.1. = талашика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
талаша = т8лаш (В.) 

талашика = т8лаш (В.) 
т8лен(а)т, -нта м, таленти, талената, тален

тима 6.3.; 14.1.1. 
Талес (не Талет), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
тiлијум, -а м, инстр. тiiлијумом, мн. тiiлију

ми, ген. мн. тiiлијума (и тiлiiј, -ија м, инстр. та

лијем, мн. тiiлији, ген. тiiлија) 14.1.1. 
Тiлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 1.2.1.1.f.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Талијан не него Италијан (В.) 

талијанизам не него италијанИзам (В.) 

талијiнизовати не него италијанизова-

ти (В.) 

(В.) 

Талијанка не него Италијанка (В.) 

талијанскii не него италијанскii (В.) 

талијанштина не него италијанштина 

т8лилац (не т8лиоц), -иоца, вок. талиоче, ин

стр. талиоцем (не -ом), талиоци, талилiiца, тали

оцима 6.2.1.; 7.2.2.; ll.1.1.а.; 14.1.1.а. 
талионица и т8лионица, -ё ж, ген. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

Тамнавац 

талионичар и т8лионичар, -а м, вок. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, ген. мн. -чара 14.1.1.а. 

талионичарскii и т8лионичарСКii, -8, -о, 
ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

талионичарство и т8лионичарство, -а с 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
талионичкii и т8лИОНИЧКii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
т8лиоц не него т8лилац (В.) 

таличан, -ч на, -чно, одр. талични, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Талмуд, -а м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
талмудист(а), -ё м, мн. талмудисти, талму

диста, талмудистима 14.1.1.е. 

талмудскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
талог, -а м, мн. талози, талога, талозима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
таложнiiк, -а м, мн. таложници, таложника, 

таложницима ll.1.1.a.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
таљигаш, -аша м, вок. таљигашу, инстр. -ом 

и -ем, мн. таљигаши, таљигаша 14.1.1.а. 

таљигашкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
т8љижице, таљижица ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

таманилац (не таманиоц), -иоца м, вок. та-

маниоче, инстр. таманиоцем (не -ом), мн. тама

ниоци, таманилаца, таманиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
ll.1.1.a.; 14.1.1.а. 

таманиоц не него таманилац (В.) 

тамбураш, -аша м, вок. тамбурашу, инстр. 

-ом и -ем, мн. тамбураши, тамбураша 14.1.1.а. 

тамбурашица, -ё ж, ген. мн. тамбурашица 

14.1.2.1.а. 

тамбурашичин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
тамбурашкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамјан (не тамљан), -а м 14.1.1.с. 

TaMjaHiiK, -а м, тамјаници, тамјаника, та-
мјаницима и TaMjaHiiK, -ика м, мн. тамјаници, 
тамјаника, тамјаницима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 

тамјаника, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тамјанка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

тамљан не него тамјан (В.) 

Тамнавац, -вца м, инстр. -авцем (не -ом), 

мн. Тамнавци, Тамнаваца, Тамнавцима 6.2.1.; 
ll.1.1.a.; 14.1.1.а. 
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ТJiMHiBKa 

ТJiMHiBKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.а.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тамнети ек. уп. ијек. тамњети 

тамнети се ек. уп. ијек. тамњети се 

тамнити, тамним, прип. сад. тамнёћи, прид. 

трп. тамњен, (чинити тамним, ек. И ијек.) 2.1.5.7.; 
2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 

тамничiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. тамничари, тамничара 14.1.1.а. 

тамннчiрев = тамничiров, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тамничiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тамничiркин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
тамничiрскii, -а, -б, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
тамничити (се), тамничим (се), прип. сад. 

тамничёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
тамничкii = тамничнii, -а, -б, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
тамничнii = тамничкii (В.) 

тамно-, први део сложеница 

тамно и тамно, прип. 14.6. 
тамновати, тамнујём, прип.сад. тамнујући 

14.5.1.1.(2). 
тамновит, -а, -о, одр. тамновити, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамнокос, -а, -о, одр. тамнокоси, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамнолик, -а, -о, одр. тамнолики, -а, -б, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамнОок, -а, -о, одр. тамнооки, -а, -б, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тамнопут, -а, -о, одр. тамнопути, -а, -б, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. = тамнопутан, -тна, -тно, 
одр. тамнопутни, -а, -б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

тамнопутан = тамнопут (В.) 

тамноснв, -сива, -сиво, одр. тамносиви, -а, 

-б, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамноцрвен, -ена, -ено, одр. тамноцрвени, 

-а, -б, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тамњење, -а с, ген. мн. -ёња 14.1.3.; 14.3. 
тамњети нјек. (ек. тамнети), тамним, прип. 

сад. тамнёћи, прид. трп. тамњен ијек. И ек. (по

стајати таман) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
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тане 

тамњети се ијек. (ек. тамнети се), тамним, 

прип. сад. тамнёћи, (бити таман) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

тамо, прип. 14.6. 
тамо-амо, прип. 14.6. 
тамо-овамо, прип. 14.6. 
тампон-зона, тампбн-зонё ж, ген. мн. там

пбн-зона, (ПМС: "шамйон: шамйон зона, шам

йон gржава") 12.2.; 14.1.2.1. 
тампон-држава, тампбн-државе ж, ген. мн. 

тампбн-држава 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

там-там, -а М, мн. там-тами, там-тама и там

-тамови, там-тiiмбва, (Клајн 2009: "шамшам") 
12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

танак и танак, -нка, -нко, одр. танки и тан

ки, -а, -б, ген. мн. -их, КОМП. тањи, најтањи 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

танац, танца М, инстр. танцем (не -ом), МН. 

танци, Taнiiцa, танцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
танацак, -цка, -цко, одр. танацки, -а, -б, ген. 

мн. -их = таначак, -чка, чко, одр. таначки, -а, -б, 

ген. мн. -их = танашан, -шна, -шно, одр. тана

шни, -а, -б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
таначак = танацак (В.) 
танашан = танацак (В.) 

тангенс, -а М, мн. тангенси, тангёнса 

14.1.1.с. 

тангента, -ё ж, ген. мн. тангента и танген

ти 14.1.2.1.Ь. 

танго, -а М, мн. танга, танга с 11.3.2ј.; 

14.1.1.с. 

Тангшанг (кин. Tangshang), -а М 1.2.1.1.ћ.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

тандара-броli = тандара-мандара, узв. 
тандара-мандара = тандара-броli (В.) 

тандjlК, -а М, мн. тандрци, тандрка, тандр-

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
таНдI)кати, тандрчём, прип. сад. тандрчући 

и тандркати, тандрчём, прип. сад. тандрчући 

14.5.1.1.(1) 
тандркача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тандРчак, -чка М, мн. танДЈ)ЧЦИ, тандрчака, 

тандрчцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
тане и тане, -ета с, зб. танад, ген. танади 

14.1.3. 



Танјуг 

Танјуг (не Тањуг), -а м, дат. ЋiHjyгy, сКр. за 

Телеграфска агенција нове ЈугОСлавије 13.4.1.; 
13.5.2.Ь.(2); 14.1.1. 

Танјугов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

тенк, -а м, мн. -кови, -кова 14.1.1.С. 

танка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
тенкист(а), -е м, мн. -и, -йста, -йстима 

14.1.1.е. 

танко-, први део сложеница. 

танко, прип., КОМП. тање, најтање 14.6. 
танковрх, -а, -о, одр. танковрхй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
танкоглавац, -авца М, инстр. -авцем (не -ом), 

мн.танкОглавци,танкОглавiiца,танкОглавцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
танкогласан, -сна, -сно, одр. танкогласнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
танкозвучно, прип. 14.6. 
танкост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
танкоуман и танкоуман, -мна, -м но, одр. 

танкоумнй и танкоумнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Тантал и Тантал, -а м, ВОК. -е 1.2.1.1.f.; 

14.1.1.а.Ь. и таитал и тантал, -а м, мн. таитали 

и тантали, тантiiла, (метал) 14.1.1.Ь. 

танталов и танталов, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према та итал и тантал) 4.2.а.; 14.3. 
Таиталов и Танталов, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према Таитал и Тантал) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
таиталовскй и танталовскй = таиталскй 

и танталскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

тiнталскй и танталскй = тiнталовскй 
(в.) 

тантијема, -е ж, ген. мн. тантијема 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

танушаи и таиушаи, -шиа, -шно, одр. тану

шнй и таиушнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

танушност и танушност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
танчати, танчам, прип. сад. танчајући 

14.5.1.1.(3). 
таичииа, -е ж, ген. мн. танчина 14.1.2.1.Ь. 

Тарквиније 

тањйр, -ира м, инстр. -ом И -ем, мн. тањири, 

тањира 14.1.1.Ь.С. 

тањир(ч)иli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. та

њир(ч)ићи, тањир(ч)йћа 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.2.1 
тањираст и тањираст, -а, -о, одр. тањирастй 

и тањирастй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тањирача, -е Ж, ген. мн. тањирача 3.1.3.; 

14.1.2.1 
Тањуг не него Таијуг (в.) 

Тio Јуеиминг (кин. Тао Yuanming), -а м 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

таоист(а), -е м, мн. таоисти, таойста, таои-

стима 14.1.1.е. 

тioкиња, -е ж, ген. мн. таокиња 14.1.2.1.Ь. 

тioчев, -а, -о ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тioц не него талац (в.) 

тапацирати не него тапецирати (в.) 

тапёт, -ета м, мн. тапети, тапета 14.1.1.с. = 

тапета, -е Ж, ген. мн. тапета 14.1.2.1.Ь. 

тапета = тапёт (в.) 
тапетiр, -ара м, ВОК. тапетару, инстр. -аром и 

-арем, мн. тапетари, тапетара 14.1.1.а. 

тапетiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тапётий = тапётскй, -а, -о, геи. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тiпётскй = тапётий (в.) 
тапецирати, тапецйрам, 3. n. ми. тапецирају, 

прип. сад. тапецирајући, (Клајн 2009: "шайецu
рашu, шайецuран (као шайеш); није добро ша

йацuрашu, -ан.") 14.5.1.1.(3). 
тапија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, ген. -йја 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
тапйр, -ира м, ВОК. тапйру, ипстр. -иром, МН. 

тапири, тапира 14.1.1.а. 

таписерист(а), -ё м, МН. таписеристи, тапи

серйста, таписеристима 14.1.I.e. 
тiптати, таптам и тапћем, прип. сад. тапта

јући и тапћући 14.5.1.1.(3). 
таракати, таракам, прип. сад. таракајући 

14.5.1.1.(3). 
тарiкача, -е ж, ген. МП. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тарана, -е Ж, ген. МН. тарана 14.1.2.1.Ь. 

Тарквииија (итаn. Tarquinia), -е ж, дат. -иј и, 
ипстр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

Тарквииије, -а м, ипстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

1115 



тарлабука 

тарлабука, -е ж, дат. -ци, геи. ми. -бука 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тарлабукати, таршiбучем, прип. сад. таршi

бучући 14.5.1.1.(1). 
Tic, таса, ми. тасови, тасова и тас, -а м, ми. 

тасови, тасова 14.1.1.С. 

Тко (итал. Tasso), -са м, 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

TicoB, -а м, иистр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

таст, таста м, ми. тастови, тастова 14.1.1.С. 

TicTep и тастер, -а м, иистр. -ом, ми. тастери 
и тастери, тастера 14.1.1.Ь. 

Татабаља (мађ. Tatabanya), -е ж 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Тirарин, -а м, ми. Татари, Татара, (припад

ник племена) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. и тirар(ин),-а 
м, ми. татари, татара, (гласник) 14.1.1.С. 

tatap-аrа, -е м, дат. -аги (не -ази), ВОК. -ara, 
ми. -аге, -ara 1I.3.2ј.; 12.2.3.; 14.1.1.а 

TiripKa, -е ж, дат. -ки, геи. ми. -ки 1.2.1.1.d.; 
11.3.2.f.; 14.1.2.1. и TiripKa, -е ж, дат. -ци, геи. ми. 
-ки, (насилница) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

TaTiili, -ића м, иистр. -ићем (не -ом), ми. та
тићи, татића 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

Татјана, -е ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Tirpe, Т1iтри ж ми. 1.2.1.1.Ь.; 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

таliи = такнути (в.) 

тауматурrија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

геи. ми. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
TaYMaTypriijcKii и тауматуршкii, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
тауматуршкii и TaYMaTypriijcKii (в.) 
таутолоrија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, геи. 

ми. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
таутолошкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Тауфик (ар.), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

тафтан, -тна, -тно, одр. тафтни, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тафтинr, -а м, ми. тафтинзи, тафтинга, таф

тинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тахан-халва = уоб. таан-алва и таан-ал

ва) (В.) 

тахиrрафичан, -чна, -чно, одр. тахиграфич

ни, -а, -о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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ташнер 

тахиметар, -тра м, инстр. -ом, мн. -метри, 

-метара, -метрима и -метри, -метара, -метри

ма 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тахометар, -тра м, инстр. -ом, мн. -метри, 

-метара, -метрима и -метри, -метара, -метри

ма 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тацна, -е ж, геи. мн. -ни 14.1.2.1.Ь. 

тачан, -ч на, -чно, одр. тачни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тачка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. тачки и 

тачака 6.2.2.Ь.; 1I.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

тачкаст, -а, -о, одр. тачкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тачкати, тачкам, прил. сад. тачкајући 

14.5.1.1.(3). 
тачкiш, -аша м, инстр. -ом И -ем, мн. тачка-

ши, тачкаша 14.1.1.Ь. 

тачке, тачiка ж мн., дат. тачкама 14.1.2.1.Ь. 

тачкица, -е ж, ген. тачкица 14.1.2.1.Ь. 

тачно (не точно), прил. 14.6. 
тачност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тачпед (енгл. touchpad), -а м, мн. тачпеди, тач

педа 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

таl,l, таџа м, инстр. -ем (не -ом), мн. таџеви, 

таџева 14.1.1.Ь.С. 

ТаI,lИК, -а м, вок. -ку, мн. Таџици, Таџика, Та

џицима 1.2.1.1.d.; lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Таl,lикиња, -ё ж, ген. мн. Таџикиња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

Таl,lикистiн, -ана м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
т8џичкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
ташизам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
ташист(а), -е м, мн. ташисти, ташиста, та

шистима 14.1.1.е. 

Ташмајдан, -а м (део Београда) 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. и ташмајдан и ташмајдан, -а м, ген. ми. 
-дана, (каменолом) 14.1.1.С. 

Ташмајданскii парк, Ташмајданског(а) 

парка 1.2.1.1ј.; 14.3.; 14.1.1. ташна, -е ж, ген. мн. 
-ни 14.1.2.1.Ь. 

ташнiр, -ара м, вок. ташнару, инстр. -ом, мн. 

ташнари, ташнара = ташнер, -ера м, вок. ташне

ру, инстр. -ом, мн. ташнери, ташнера 14.1.1.а. 

ташнер = ташнiр (в.) 



тlUuта 

тlUuта, -ё ж, ВОК. ташто, ген. мн. ташта 

14.1.2.1.а. 

тlUuтина и таштана, -ё ж, ген. мн. таштина 

и таштина 14.1.2.1.Ь. 

ТВ, СКр. за телевiiзија, телевизијскii 

13.2.1.Ь. 

Твер (рус. Тверъ), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

твој, твоја, твоје, зам. 14.2.2.2.1. 
тв6р, твора м, вок. -у, инстр. -ом, мн. творови, 

творова 14.1.1.Ь.с. 

Творац, -рца м, ВОК. Творче, инстр. Твор

цем (не -ом), (Бог) 1.2.1.2.4.; 14.1.1.а.С. и тво
рац, -рца м, ВОК. творче, инстр. творцем (не -ом), 

мн. творци, твораца, творцима 6.2.1.; 11.1.1.а.; 
14.1.1.а.Ь. 

творачкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

творбеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
творнлац (не твориоц), -иоца м, ВОК. тво

риоче, инстр. твориоцем (не -ом), мн. твориоци, 

творилаца, твориоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 
14.1.1.а. 

творилачкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
твориоц не него творила Ц (в.) 

твориli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

творићи, творићii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
творчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тврд, твРда, твРдо, одр. тврди, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. тврђи, најтврђи 4.2.а.; 14.3. 
твiщичити, твiщичим, прил. сад. тврдиче-

ћи 14.5.1.1.(4). 
твiщичин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
твјщички, прил. 14.6. 
тврдачлук, -а м, мн. тврдичлуци, тврдичлу

ка, тврдичлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
твРДња, -ё ж, ген. мн. ТВРДЊИ и р. твРдња 

14.1.2.1.Ь. 

тврдо-, први део сложени ца. 

тврдо, прил., комп. тврђе, најтврђе 14.6. 
тврдоглавац, -авца м, инстр. тврдоглавцем 

(he-ом),мн.тврдОглавци,тврдОглаваца,тврО

главцима 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1. 
тврдоглавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

Тевтонка 

тврдокорка, -ё ж, дат. -ци, мн. тврдокор

ке, тврдокорки и тврдокорака, тврдокоркама 

6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
тврдокорнйк, -а м, мн. тврдокорници, тврдо

корника, тврдокорницима 11.2.1.(2); 14.1.2.1. 
тврдокорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тврдокрилац, -илца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

тврдокрилци, тврдокрилаца, тврдокрилцима и 

тврдокрилац, -илца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

тврдокрилци, тврдокрйлаца, тврдокрилцима 

6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.2.1. 
тврдоliа, -ё ж, ген. мн. TBpдoћii 3.2.3.; 14.1.2.1. 
тврђа и тврђа, -ё ж, ген. мн. тврђа 14.1.2.1.Ь. 

тврђава, -ё ж, ген. мн. тврђава 14.1.2.1.Ь. 

тврђавскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тврђёње, -а с, ген. мн. твРђёња 14.1.3. 
ТВШ, СКр. за Техничкi в~икi школа 

13.4.1. 
театар и теАтар, -тра м, инстр. -ом, мн. теа

три и театри, театара 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
театарскй и теАтарскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
театралија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. = театралика, -ё ж, дат. 

-ци, ген. мн. -и ка 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь 
театралика = театралија (в.) 
театралност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
театролог, -а м, мн. театролози, театролога, 

театролозима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
театрологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
театролошкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Нба (грч. ТhёЬаi), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Тебанац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Те

банци, ТебаНiiца, Тебанцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Тебiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Тебiнскii, -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 

те-ве, тё-веа м, инстр. -веом, мн. -веи, -веа, 

ак. МН. -вее = ТВ (в.) 13.5.1.; 14.1.1.С. 
Тевтонка = Теутонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. МН. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
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тегет 

тегет, прид. индкл. 

тегла, -ё ж, мн. тегле, теглй и тёгала, тегла

ма 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 
тегленица, -ё ж, ген. мн. тегленйца 

14.1.2.1.Ь. 

тегленичкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према те

гленица) 4.2.а.; 14.3. 
тегленйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према те

гленйк) 4.2.а.; 14.3. 
теглењак, -ака м, мн. теглењаци, теглењака, 

теглењацима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
теглёliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тегљарина, -ё ж, ген. мн. -йна 14.1.2.1.Ь. 

тегљач, -ача м, ВОК. тёгљачу, инстр. -ем (не 

-ом), мн. тегљачи, тегљача 3.1.3.; 14.1.1. 
тегљенйк, -Н ка м, мн. тегљеннци, тегљенн

ка, тегљеннцима 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
тегобнОст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тежак, -ака, мн. тежаци, тежака, тежацима 

ll.1.1.a.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
тежак, -шка, -шко, одр. тёшкй, -а, -о, ген. мн. 

тёшкйх, комп. тёжй, најтёжй 4.2.а.; 14.3.3. 
тежаклук, -а м, мн. тежаклуци, тежаклука, 

тежаклуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
тежаковати, тежакујём, прил. сад. тежаку

јући 14.5.1.1.(2). 
тежати, тежам, прил. сад. тежёћи 

14.5.1.1.(4). 
тежачина, -ё ж, ген. мн. тежачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
тежачити, тежачйм, прил. сад. тежачёћи 

14.5.1.1.(4). 
тежачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тежа-

чићи, тежачйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
тежачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тежачки, прил. 14.6. 
тежаштво, -а с, ген. мн. тежаштва 14.1.3. 
тежина, -ё ж, ген. мн. -нна, (маса) 14.l.2.l.b. 
тежина, -ё ж, ген. мн. тёжйна, (конопљино, 

кудељно платно) 14.1.2.1.Ь. 

тежйшнй и тежйшнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тежйшница и тежйшница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

тежйште и тежйште, -а с, ген. мн. -йшта 

14.1.3. 
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тежња, -ё ж, ген. мн. тежња и тежњй 

14.1.2.1.Ь. 

тезаурус, -а м, мн. тезауруси, тезауруса 

14.1.1.С. 

тезга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. тёзгй 

1l.3.2J.; 14.1.2.1.Ь. 
тезгарош, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), ген. 

мн. -оша 14.1.1.а.Ь. 

Тезёј, -еја м, инстр. -ејем 1.2.1.1.f.; 14.1.1.Ь. 
Тезејев и Тезејев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.1.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
теitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
тейн, -нна м, мн. тенни, тенна 14.1.1.С. 

теист(а), -ё м, мн. теисти, тёйста, теистима 

14.1.1.е. 

теистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
теј и теј, теја м, инстр. -ом, мн. тејеви, тејё

ва 14.1.1.Ь. 

Тејлор (енгл. Taylor), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 
14.1.1.Ь. 

тек што, везн. 

тек, прил. 14.6. 
те-квон-до, -доа м, инстр. -дОом, мн. -дои, 

-доа 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

текелијaiнац, -нца м, ВОК. тёкелијанче, инстр. 

-ем (не -ом), мн. текелијанци, текелијанiiца, те

келијанцима 5.1.5.; 6.2.1.; ll.1.1.a.; 14.1.1.а. 
теклич, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тёкличи, 

тёклйча 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
текстилац, -лца м, вок. тёкстйлче, инстр. -ем 

(не -ом), мн. текстнлци, текстйлаца, текстнлци

ма 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; ll.1.1.a.; 14.1.1.Ь. 
текстолог, -а м, мн. текстолози, текстолога, 

текстолозима ll.1.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
текстописац, -сца м, инстр. текстопнсцем (не 

-ОМ),мн.теКСТОПНСЦИ,текстОПИСiiца,текстопН

сцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.; 14.1.1.а. 
текстуалан = текстуёлан (в.) 
текстуално = текстуелно (в.) 

текстуёлан = текстуалан, -лна, -лно, одр. 

тёкстуалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

текстуёлно = текстуално, прил. 14.6 
тектоника, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
тектонскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
текуliй, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 



текуliица 

текуliица, -ё ж, ген. мн. -йца 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

телал, -ала м, мн. тела.ли, тела.ла 14.1.1.а. 

телалити, телiiлйм, прил. сад. телалёћи, прид. 

трп. телаљен 14.5.1.1.(4). 
телаљёње, -а с, ген. мн. тешiљёња 14.1.3. 
телац, -лца М, инстр. телцем (не -ом), мн. тел

ци, телаца, телцима 6.2.1.; ll.1.1.a.; 14.1.1.а. 
теле, -ета с, мн. тёоци, тёоца и тёлићи, тёлй

М, зб. тёлiiд, тёлiiди 7.2.2.с.; 14.1.3.с. 

теле-, први део сложеница. 

телебанкинг, -а м, мн. телебанкинзи, теле

банкйнга, телебанкинзима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
телевйзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
телевilзйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
телевизичан, -ч на, -чно, одр. телевизични, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
телевйзор, -а М, инстр. -ом, мн. телевйзори, 

телевйзора 14.1.1.Ь. 

телевотинг, -а м, мн. телевОтинзи, телево

тйнга, телевОтинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
телеграфист(а), -ё м, мн. телеграфисти, те

леграфйста, телеграфистима 14.1.1.е. 

телеграфисткиња, -ё ж, ген. мн. телегра

фисткйња 14.1.2.1.Ь. 

теледириговати, теледиригујём, прил. сад. 

теледиригујући 14.5.1.1.(2). 
телекинеза и телекинеза, -ё ж, ген. мн. -за 

14.1.2.1.Ь. 

телекино, -а м 14.1.1. 
телеком, -а м 14.1.1. 
телекоманда, -ё ж, ген. мн. телекоманда и 

телекоманди 14.1.2.1.Ь. 

телекомiiнднй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
телекомiiндовати, телекомандујёМ, прил. 

сад. телекомандујући 14.5.1.1.(2). 
телекомуникација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
телекомуникацйјскй = телекомуникаци

онй (В.) 

телекомуникационй = телекомуникацйј

скй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3 
телекопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

телетина 

телекратија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Телемах, -а м, вок. Телемаше 1.2.1.1.a.; 

11.1.1.а.; 14.1.1.а. 

телемаркетннг, -а м, мн. телемаркетинзи, 

телемаркетинга, телемаркетинзима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

телематика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

1l.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
телеметрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
телеметрйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
телемеханика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
телеобјектйв, -а М, мн. телеОбјектйви, те

леОбјектйва и телеобјектйв, -ива М, мн. телео

бјективи, телеобјектива 14.1.1.с. 

телеологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
телеологйјскй = телеолошкй (не тёлеоло

шкй) (В.) 

телеОлошкй (не тёлеолошкй) = телеоло

гйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
телепат(а), -а м, мн. телепати, телепата, 

телепатима и телепате, телепата, телепатама 

14.1.1.f. 
телепатија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
телепатйјскй = телепатичкй, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
телепатичкй = телепатйјскй (В.) 
телепатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
телепринтер, -а М, инстр. -ом, мн. телеприн-

тери, телепринтёра 14.1.1.Ь.с. 

телепринтерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
телеснй ек. уп. ијек. тјелеснй 

телесно ек. уп. ијек. тјелесно 

телесност ек. уп. ијек. тјелесност 

телестих, -а М, мн. телестихови, телестихо-

ва 14.1.1.с. 

телетека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

телетнна (не телеliнна), -ё ж, ген. мн. теле

тина 14.1.2.1.Ь. 
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телеliак 

телеliiк, -ака М, МН. телећаци, телећака, те-

леМцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
телеliй, -а, -ё, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
телеliина не него телетииа (В.) 

тёлефакс, -а М, ген. МН. тёлефакса 14.1.1. 
телефонирати, телеф6нирам, 3. л. МН. 

телефонирају, прил. сад. телефонирајући 

14.5.1.1.(3). 
телефонист(а), -ё М, МН. телеф6нисти, теле

ф6ниста, телеф6нистима 14.1.1.е. 

телефонисткиња, -ё ж, ген. МН. телеф6нист

киња 14.1.2.1.а.Ь. 

телешоп, -а м, МН. телешопови, телешопова 

= телешопинг, -а М, мн. телеш6пинзи, телеш6-

пинга, телеш6пинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
телешопинг = телешоп (В.) 
тело ек. уп. ијек. тИјело 

телохранитељ ек. уп. ијек. тјелохранитељ 

телуријум, -а М, инстр. телуријумом, МН. те-

луријуми, ген. мн. телуријума (и телурйј, -ија, 

инстр. телуријем, МН. телурији, ген. МН. телури

ја) 14.1.1.Ь. 

темвт, -ата М, МН. темати, темата и темат, -а 

М, МН. темати, тёмата 14.1.1.с. 

тематика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

тематскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према тема) 

4.2.а.; 14.3. 
TeMaTcKii и TeMaTcKii, -а, -о, ген. МН. -их, 

(према темат) 4.2.а.; 14.3. 
тематски, тематски и тематски, прил. 

14.6. 
тембр, -а м, инстр. -ом, мн. тембри, тембра 

14.1.1.Ь. 

теме ек. уп. ијек. тјеме 

темељак, -ака м, мн. темељац и, темељака, 

темељацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
темеља и, -љна, -љно, одр. тёмељни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
темељац, -љца м, инстр. -ем (не -ом), мн. те

мељци, темељаца, темељцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
темељача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

темељитост, -ости ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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темпо 

темеЉНiiК, -и ка м, вок. тёмељниче, мн. те

мељници, темељника, темељницима 11.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
темёљница, -ё ж, ген. мн. тёмёљница 

14.1.2.1.Ь. 

темёЉио, прил. 14.6. 
темёљност и темељност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
теменац ек. уп. ијек. тјеменац 

теменй ёк. уп. ијек. тјеменй 

теменица и теменица ек. уп. ијек. тјемени

ца 

темењача и темењача ек. уп. ијек. тјемења

ча и тјемењача 

Темза (енгл. Thames), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1. 

Темистокле, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

Темишвар (рум. Тimi~oara), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Темишварац, -рца м, мн. Темишварци, Те

мишвараца, Темишварцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
11.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

Темишварка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Темниli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 3.2.3.; 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
темниliкй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
темперамен(а)т, -нта М, мн. темпераменти, 

темперамената, темпераментима 6.3.; 14.1.1.с. 
темпераментност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
темперисати, темперишём, прил. сад. тем

перишући 14.5.1.1.(\). 
темпирати, темпирам, 3. л. мн. темпира ју, 

прил. сад. темпирајући 14.5.1.1.(3). 
темпирач, -ача, вок. тёмпирачу, инстр. -ом и 

-ем, мн. темпирачи, темпирача 3.1.3.; 14.1.1. 
темпйрнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
темпйрнйк, -а м, мн. темпирници, темпир

ника, темпирницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
темпл (заст. темпло), -а М, и нстр. -ом, мн. 

темплови, темплова (рел. богомоља, црква) 

14.1.1.с. 

темпло заст. = темпл (В.) 

темпо, -а с, МН. тёмпа, темпа 14.1.1.с. 



Тен 

тен (фр. Тајпе), -а м 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
тена ек. уп. ијек. тјена 

тенда и тенда, -е ж, геи. мн. тёндй и тёндй 

14.1.2.1.Ь. 

тенденција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
тенденциозан, -зна, -зно, одр. тёнденциознй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тенденциозно, прил. 14.6. 
тенденци6зност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тендер и тендер, -а м, иистр. -ом, мн. тёндери 

и тендери, тёндера 14.1.1.Ь.С. 

тендирати, тендйрам, 3. л. мн. тендира ју, 
прил. сад. тендирајући 14.5.1.1.(3). 

тендопластика, -е ж, дат. -ци, геи. ми. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тенисер, -ера м, вок. тёнисеру, инстр. -ом, мн. 

тенисери, тенисера 14.1.1.а. 

тенисерка, -е ж, дат. -КИ (не -ци), геи. мн. -КЙ 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

тенкист(а), -е м, мн. тенкисти, тенкйста, 

тенкистима 14.1.1.е. 

тенкitстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тенор, -ора м, вок. тёнору, иистр. -ом, ми. те-

нори, тенора 14.1.1.а. 

тенорскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тенџера, -е ж, ген. мн. тёнџера 14.1.2.1.Ь. 

Теогнид = Теогнис, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.Ь. 

Теогнис = Теогнид (в.) 
теогонија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.b. 
теогонйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
теодицеја, -е ж, ген. мн. -еја = теодиција, 

-е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. -йја 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

теодиција = теодицеја (в.) 
Теодорик, -а м, ВОК. Теодориче 1.2.1.1.a.; 

14.1.1.а. 

теократ(а), -е м, мн. теократи, теократа, те

ократима и теократе, теократа, теократама, 

14.1.1.f. 
теократија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
теократскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

Теразије 

теолог, -а м, мн. теолози, теолога, теолозима 

11.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
теологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
теологйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
теологика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
теолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
теорем, -ема м, мн. теореми, теорема 14.1.1.С. 

= теорема, -е ж, ген. мн. теорема 14.1.2.1.Ь. 

теорема = теорем (в.) 

теоретизовати, теоретизујем, прил. сад. те

оретизујући 14.5.1.1.(2). 
теоретик, -а м, ВОК. -иче, мн. теоретици, 

теоретйка, теоретицима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

теоретичан, -ч на, -чно, одр. теоретичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
теоретичар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. теоретичари, теоретичара 14.1.1.а. 

теоретскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
теоретски, прил. 14.6. 
теорија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
теорйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
теорйјски, прил. 14.6. 
теорисати, теоришем, прил. сад. теоришу

ћи 14.5.1.1.(1). 
Теотивакан (не Теотијуакан, шп. Teotihu

асап), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Теотијуакан не него Теотивакан (в.) 

теоцентричан, -ч на, -чно, одр. теоцентрич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тепавац, -авца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

тёпавци, тёпаваца, тёпавцима 6.2.1.; l1.1.1.a.; 
14.1.1.а 

тепавчев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Тепелена (алб. Тереlепа), -е ж 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
тепелук и тепелук, -а м, мн. -луци, -лука, 

-луцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тепих, -а м, мн. теписи, тёпйха, теписима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Теразије, -йја ж мн. (трг У Београду; Клајн 

2009: "Теразије, на Теразијама: не "изглед не-
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Теразијскi фонтана 

кадашњег Теразија" него некаgашњuх Терази

ја.") 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1.Ь. и теразнје, теразија ж 
мн. 1.2.1.0.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

Теразијскi фонтана, Теразијске фонтане ж 

1.2.1.1ј.; 14.1.2.1.; 14.3. 
теразйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тёралац ек. уп. ијек. тјёралац 

тёраоц не него тёралац (В.) 

терапеут, -а м, вок. -е, мн. терапеути, тера

пеута 14.1.1.а. 

терапеy-rнка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
терапеутскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
терапија, -е Ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, ген. ми. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
терапијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
терiријум, -а м, ииетр. тераријумом, ми. те

раријуми, геи. ми. тераријума (и терiриј, -иј а 

м, ииетр. тераријем, ми. терарији, геи. ми. тера

рија) 14.1.1. 
тёрати ек. уп. ијек. тјёрати 

терацёр, -ера м, инетр. -ом, ми. терацери, те

рацера 14.1.1.а. 

терацерски и терацёрСКii, -а, -о, ген. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
терiч, -ача м, вок. тёрачу, ииетр. терачем (не 

-ом), мн. терачи, терача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
терачица, -ё ж, вок. -ице, инетр. -ом, геи. ми. 

-ица 14.1.2.1.Ь. 

тербијум, -а м, ииетр. тербијумом, мн. терби

јуми, геи. мн. тербијума (и тербиј, -иј а м, ииетр. 

тербијем, ми. тербији, геи. тербија) 14.1.1. 
тербијев = тербијумов, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
теревёнка, -е ж, дат. -ци, ген. ми. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

теревёнчити, теревенчим, прил. сад. тере

вёичёћи 14.5.1.1.(4). 
Терезија и Терезија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. 

-ијом 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
терезијiiнскй и терезијiiнскii, -а, -о, геи. ми. 

-их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Терёзијин и Терезијин, -а, -о, геи. ми. -их 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Тёрек (мађ. Torok), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
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термнка 

теренац, -нца м, ииетр. -енцем (не -ом), ми. 

теренци, теренаца, теренцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тёретно, прил. 14.6. 
теретњвк и теретњвк, -а м, ми. -њаци, -ња

ка, -њацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
теретњйчкй, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
теретовница, -е Ж, геи. ми. теретовница 

14.1.2.1.Ь. 

тереliёње и тереliёње, -а с, геи. ми. -ења 

14.1.3. 
Тёрешкова (не Тёрјешкова), -е ж, ииетр. -ом 

1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
терзијiН, -ана м, ми. терзијани, терзијана и 

тёрзијан, -а м, ми. тёрзијани, тёрзијана 5.1.5.; 
14.1.1. 

терзијскii, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

терзИлук, -а м, ми. терзилуци, терзилука, 

терзилуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Терзиli, -ића м, ииетр. -ем (не -ом), ми. Тер

зићи, Терзића 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
теријак, -а м, мн. теријаци, теријака, терија

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
теријёр, -ера, ииетр. -ом, ми. теријери, те

ријера и тёријёр, -а м, ииетр. -ом, ми. тёријери, 

тёријера 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
терИторија, -е Ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, геи. 

ми. -иј а 14.1.2.1.Ь. = терИторијум, -а м, ииетр. те

риторијумом, ми. територијуми, терйторијума 

(и терИторiiј, -ија м, ииетр. територијем, ми. те

риторији, геи. ми. територија 5.1.5.; 14.1.1.Ь.). 
територијалност, -ости Ж, ииетр. -ости и 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
територијум = терИторија (В.) 

Тёрјешкова не него Тёрешкова (В.) 

Терлинк (хол. Teir1inck), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
терлуци, тёрлукii м ми., дат. терлуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
термидорац, -рца м, ииетр. -ем (не -ом), ми. 

термид6рци, термидорацii, термид6рцима 

6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 
термидорист(а), -е м, ми. термидористи, 

термидориста, термидористима 14.l.1.е. 

термика, -е Ж, дат. -ци, геи. ми. тёрмика 

11.2.1.(1); 14.1.2.l.Ь. 



терминiтор 

терминiтор, -а М, инстр. -ом, мн. терминато

ри, терминатора 14.1.1.а. 

терминиiiн, -она М, мн. терминиони, терм и

ниона 5.2.3.; 14.1.1.с. 
терминист(а), -ё М, мн. терминисти, терм и

нйста, терминистима 14.1.1.е. 

термйтњiк, -а М, мн. термитњаци, термит

њака, термитњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
термитождерац, -рца М, и нстр. -ерцем (не 

-ом), мн. термитождерци, термитождераца, 

термитождерцима и термитождерац, -ерца М, 

инстр. -ем (не -ом), мн. термитождерци, терми

тождераца, термитождерцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
термичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
термо-, први део сложеница. 

термоакумулациiiнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
термодинамика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
термодинамичкй = термодинамичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
термодинамичнй = термодинамичкй (В.) 
термоелектрана, -ё ж, ген. мн. термоелек

трана 14.1.2.1.Ь. 

термоелектрика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
термоелектричан, -чна, -чно, одр. термо

електричнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 6.2.3.; 
14.3. 

термоизолаЦИiiНЙ, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

термометар и термометар, -тра М, инстр. 

-ом, МИ. -метри, -метара, -метрима и -мётри, 

-мётара, -мётрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
термонуклеiран, -рна, -рно, одр. термону

клеарнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
терморегулација, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, 

ген. МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Ti!PMOC, -а М, мн. тёрмоси, тёрмоса 14.1.1.с. 
термоотпiiрник, -а М, мн. термоотпорници, 

термоотпорнйка, термоотпорницима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Термопиле = Термопили, -ила М мн. 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.с. 
Термопили = Термопиле (В.) 
термопйлскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

тесанац 

Термопйлскй кланац, Термопйлског клан

ца М, инстр. Термопйлскйм кланцем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Термопйлскi врата, Термопйлскйх врата 

ж мн. 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
термОствт, -ата М, мн. термостати, термо

стата и Ti!PMOCTiT, -а М, МИ. тёрмостати, тёр
мостата 14.1.1.с. 

термостатика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
термотехника, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
термОфiiр, -ора М, инстр. -ором, мн. термо

фори, термофора и тi!рмофiiр, -а М, инстр. -ом, 

мн. тёрмофори, термофора 14.1.1.Ь. 

термоцентрала, -ё ж, ген. мн. термоцентра

ла 14.1.2.1.Ь. 

терорисати, тероришём, прип. сад. терори

шући 14.5.1.1.(1). 
терорист(а), -ё М, мн. терористи, терориста, 

терористима 14.1.1.е. 

терористичкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
терористкиња, -ё ж, ген. мн. терористкиња 

14.1.2.1.Ь. 

тi!р-папйр, -ира М, инстр. -ом, мн. -папири, 

-папира 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

терпентин, -ина М, мн. терпентини, терпен

тина 14.1.1.с. 

терпентйнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
терI,IУМВН, -ана М, ВОК. тёрџумане, мн. терџу

мани, терџумана, (преводилац) 14.1.1.а. 

терl,IУМанити, терџуманим, прип. сад. тер

џуманёћи, прид. трп. терџумањен, (преводити) 

14.5.1.1.(4). 
Тесалац, -лца, инстр. -ем (не -ом), мн. Те

салци, Тесiiлiiца, Тесалцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Тесiлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
тесiiлскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
тесан ек. уп. ијек. тијесан 

тесанац, -нца М, инстр. -ем (не -ом), мн. те

санци, TecaHiiцa, тесанцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. = те-
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тесаннк 

саннк, -ика М, мн. тесаници, тесаника, тесани
цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

тесаннк = тесанац (в.) 

тесйр, -а М, вок. -у, ннстр. -ом И -ем, мн. тёса

ри, тёсара 14.1.1.а. 

тесарев = тесаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

тесйрскн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тесiiч, -ача М, ннстр. -ом И -ем, мн. тесачи, 

тесача 3.1.3.; 14.1.1. 
тесачев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тесiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тескОба ек. уп. нјек. тјескоба 

тескобан ек. уп. ијек. тјескобан 

тескобно ек. уп. нјек. тјескобно 

тескобност ек. уп. нјек. тјескобност 

Тесла, -е М 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. и тесла, -е 

ж, МН. тёсле, тёсiiла и тёсли, тёслама 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

Теслине струје, Тёслиних струја ж МН. 

1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
Теслиli, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
теслиliкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
теснац ек. уп. нјек. тјеснац 

тесначнii ек. уп. нјек. тјесначнii 

п!снити ек. уп. ијек. тијеснити 

тесно ек. уп. нјек. тйјесно 

тесногру(д)но, прип. 14.6. 
тесногруд(н)ост ек. уп. ијек. тјесногруд(н) 

ост 

тесногруд ек. уп. ијек. тјесногруд 

тесногрудан ек. уп. ијек. тјесногрудан 

тесноliа ек. уп. ијек. тјесноliа 

тест, -а М, МИ. тестови, тестова 14.1.1.с. 

тестамен(а)т, -нта М, МН. тестаменти, теста-

мената, тестаментима 6.3.; 14.1.1. 
тестенина ек. уп. ијек. тјестенина 

тестењача, -е Ж, ген. МН. -ача 3.1.3; 14.1.2.1. 
тестера и тестера, -е Ж, ген. МН. тёстера и 

тестера 14.1.2.1.Ь. 

тестерача, -е Ж, ген. МН. -ача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

тестерiiш, -аша М, ннстр. -ом И -ем, МН. тесте

раши, тестераша 14.1.1.а. 

тестерiшкii, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
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тетрёб 

тестерисати, тестеришем, прип. сад. тесте

ришући 14.5.1.1.(1). 
тестирати (се), тестирам (се), 3. n. МН. тести

рају (се), прип. сад. тестирајући (се) 14.5.1.1.(3). 
тесто ек. уп. ијек. тйјесто 

тета и тета (не тхета), -е ж, ВОК. -о, ген. МН. 

тета и тёта 14.1.2.1.Ь. 

тета Стана, тета-Стане и тете (тёте) Ста

не ж 14.1.2.1. 
тетак, -тка М, ВОК. тетку, МН. теци, тётака, те

цима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
Тетерев, -а М, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.a.h.; 

14.1.1.Ь. 

тетива, -е Ж, ген. МН. тетива 14.1.2.1.Ь. 

тетнван, -вна, -вно, ОДр. тетивни, -а, -о, ген. 

МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тетивика, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ика 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

тетка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), МН. тётки, тётака 

и тётки, тёткама 6.2.2.Ь.; 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

теткин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Тетовац, -овца М, инстр. -ем (не -ом), МН. Тё

товци, Тётоваца, Тётовцима, (становник Тето

ва) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.; 14.1.1.а. и тетовац, 
-овца М, инстр. -ем (не -ом), МН. тётовци, тёто

ваца, тётовцима, бот. 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тетовирати (се), тетовирам (се), 3. n. МН. 

тетовирају (се), прип. сад. тетовирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
Тетовка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тетовка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -ки, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ТетовскА котлина, Тётовске котлине Ж, ин-

стр. Тётовском кОтлином 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
тетовскн, -а, -о, геи. МИ. -их 4.2.а.; 14.3. 
тетра-, први део сложеница. 

тетраёдар, -дра М, инстр. -ом, МН. тётраедри, 
тётраедара, тётраедрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

тетраедричан, -чна, -ч но, одр. тетраедрич

ни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тетрапак, -а М, МН. тётрапаци, тётрапака, 

тётрапацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тетрарх, -а М, МН. тетрарси, тётрарха, те

трарсима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
тетрахорд = тетракорд (в.) 
тётрёб ек. уп. ијек. тётријеб 



тетребиli 

тетребиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тетре

бићи, тетребићii 3.2.3.; 14.1.1. 
тетребица, -е ж, инстр. тетребицом, ген. мн. 

тетребица, ек. И ијек. 14.1.2.1.Ь. 

тетребичин, -а, -о, ген. мн. -их, ек. И ијек. 

4.2.а.; 14.3. 
тетребовина, -е Ж, ген. мн. -ина, ек. И ијек. 

14.1.2.1.Ь. 

тетрёпка (не тетрёбка), -е Ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. МН. -к и, ек. И ијек. 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тетрёпскii (не тетрёбскii), -а, -о, ген. МН. -их, 

ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
тетријеб (ек. тетрёб), -а м, МН. тётријеби, тё

тријеба, тётријебима (ек. тётреби, тётреба, тё

требима) и тётребови, тетреббва и тётребова, 

тётребовима 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
теliи, течем, прип. сад. текући, прид. ТРП. те

чен 14.5.1.1.(1). 
теутОбуршкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
Теутобуршкii шума, Теутобуршке шуме 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.2.1. 
теутонка = Тевтонка (в.) 
теферич, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. тефе

ричи, теферича 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
теферичити, теферичим, прип. сад. тефери

чећи 14.5.1.1.(4). 
теферичкii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тефтiiш, -иша м, инстр. -ем (не -ом), МН. теф

тиши, тефтиша 14.1.1.Ь.С. 

техника, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1. 

технико, -а М, мн. техници, техника, техни

цима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
техниколор, -бра м, инстр. -ом, МН. технико

л6ри, техникол6ра и техниколор, -а м, инстр. 

-ом, МН. техниколори, техниколора 14.1.1.С. 

техницист(а), -е М, МН. техницисти, техни

циста, техницистима 14.1.1.е. 

техничiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

ген. МН. -ара 14.1.1.а. 

техничiiрев = техничiiров, -а, -о, ген. МН. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

техничiiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
техничiiркин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
техничiiрскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

тешњати 

техничкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
технички, прип. 14.6. 
техно, ПРИД. ИНДКn. 

техно-музика, -е Ж, дат. -музици, ген. МН. 

-музика 1l.2.1.(I); 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
технократ(а), -е м, МН. технократи, техно

крата, технократима и технократе, технократа, 

технократама 14.1.1.f. 
технолог, -а м, ВОК. -ложе, МН. технолози, тех

нолога, технолозима ll.1.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
технологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

МН. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
теча, -е м, ВОК. течо, МН. тече, теча 14.1.1.а. 

течiiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. тёчаји, тё

чаја, тёчајима и тёчајеви, течајева и тёчајева, 

тёчајевима 14.1.1.Ь. 

течајац, -јца м, инстр. -ајцем (не -ом), МН. 

течајци, течајаца, течајцима 6.2.1.; ll.l.l.а.; 

14.1.1. 
течiiјка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
течiiјнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
течан, -ч на, -чно, ОДр. тёчни, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
течност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тешилац ек. уп. ијек. тјешилац 

тешиоц не Hero тешилац (в.) 
тешитељ ек. уп. ијек. тјешитељ 

тешитёљка ек. уп. ијек. тјешитёљка 

тешити ек. уп. ијек. тјешити 

тешкати ек. уп. ијек. тјешкати 

тешкiiш, -аша м, инстр. -ом И -ем, МН. тешка

ши, тешкаша 14.1.1. 
тешкii В. тежак 
тешко и тешко, прип. КОМП. тёже, најтёже 

14.6. 
тешкоатлетичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, МН. тешкоатлетичари, тешкоатлетичара 

14.1.1.а. 

тешкоатлетскii и тешкоатлётскii, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тешкокатегорнiiк, -а М, МН. тешкокатегор

ници, тешкокатегорника, тешкокатегорницима 

ll.l.1.а.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.а. 
тешњати, тешњам, прип. сад. тешњајући 

14.5.1.1.(3). 
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тешчати 

тешчати, тешчам, прил. сад. тешчајући 
14.5.1.1.(3). 

тзв., скр. за такозваиii 13.3.1.d. 
тн, зам., ген. тёбе и тебе и те, дат. тёби и теби 

и ти, ак. тёбе и тебе и те, ннстр. тобом, лок. (о) 

тёби и теби и ти 14.2.1. 
ТН (Тёбе, Тёби итд.) и Твој (Твога, Твоме 

итд.), Твоја (Твоје, Твојој итд.) 1.2.4.2. 
тиамiiн, -ина м, мн. тиамини, тиамина 

14.1.1.с. 

ТИбар (нтал. Tevere), -бра м, ннстр. -ом 

1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
тИбарскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Тибёрије, -иј а м, инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 

14.1.1.Ь. 

тИберскii = тИбарскii (В.) 

тигањ, -ања м, инстр. -ом И -ем, мн. тигањи, 

тигања и тигањ, -гња м, инстр. -ем и -ом, мн. 

тигњи, тигања, тигњима 6.2.1.; 14.1.1. 
тигар, -rpa м, инстр. -гром, мн. тигрови, ти

грова, тигровима и тигри, тигара, тигрима и 

тигар, -гра м, инстр. -ом, мн. тигрови, тигро

ва, тигровима и тигри, тигара, тигрима 6.2.1.; 
14.1.1. 

тигарски и тигарски = тигровски и ти
гровски, прил. 14.6. 

тигарскii и тигарскii = TiiгpOBCKA и ти
гровскн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

тигриli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тигрићи, 

тигрiiМ и тигрiili, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 

ми. тигрићи, тигриМ 3.2.3.; 14.1.1.а. 
тiiгрица и тигрица, -е ж, ген. мн. тигрйца 

14.1.2.1.Ь. 

тiiгричин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тигровски и тигровски = тигарски и ти

гарски (В.) 

тигровскii и тигровскii = TiiгapcKA и ти
гарскА (В.) 

тијара, -е ж, ген. мн. тијара 5.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тијело ијек. (ек. тело), -а с, дат. тијелу и тијелу 

(ек. телу и телу), мн. тијела, тијела, тијелима, и 

тјелеса, тјелеса, тјелеса (ек. тела, тёла, тёлима и 

телеса, телеса, телесима) 2.1.1.; 2.1.2.; 14.1.3. 
тијесан ијек. (ек. тесан), -сна, -сно, одр. тије

сни (ек. тесни), -а, -о, ген. мн. -йх, комп. тјёшњй, 

најтјёшњй 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3.3. 
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Тilлт 

тијеснити ијек. (ек. теснити), тијеснйм, прил. 

сад. тијеснећи (ек. теснйм, прил. сад. теснећи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
тијесно ијек. (ек. тесно), прил. 2.1.1.; 2.2.1.: 

14.6. 
тијёсто ијек. (ек. тесто), -а с, ген. мн. -ста 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.1.3. 
тијештити ијек. (ек. тёштити), тијештйм, 

прил. сад. тијештећи, прид. трп. тијештен (ек. 

тёштйм, прил. сад. тёштећи, прид. трп. тёштен) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
тик, -а м, тикови, тикова, мед. 14.1.1.с. 

тнк, -а м, мн. тикови, тикова, бот. 14.1.1.с. 

тик, прил. 14.6. 
тика-така, УЗВ. 

тикати, тичем, прил. сад. тичући 14.5.1.1.(\) и 
тикати, тикам, прил. сад. тикајући 14.5.1.1.(3). 

тиква, -е ж, ми. тикве, тиквй и тикава, ти

квама 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

тикван, -а м, вок. -е, мн. тиквани, тиквана 

14.1.1.а.с. 

Тик вара, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. и тиквара, 
-е ж, ген. мн. тиквара, (врста барке) 14.1.2.1.Ь. 

тиквенiiк, -и ка м, мн. тиквеници, тиквени

ка, тиквеницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тiiквиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тиквићи, 

тиквйМ 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
тиквичарка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тиквичарство, -а с 6.2.2.а.; 14.1.3. 
тикви част, -а, -о, одр. тиквичастй, -а, -о, ген. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тиквичица, -е ж, геи. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тикёт, -ета м, мн. тикети, тикета и тикет, -а 

м, мн. тикети, тикета 14.1.1.с. 

тilлда, -е ж, ген. мн. тилда и тилдй 

14.1.2.1.Ь. 

Тilлбург (хол. Тilburg), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Тilлзитскii мнр, Тилзитског мира м, инстр. 

Тилзитским миром 1.2.1.1.ј.; 14.1.1.Ь. 

тiiлii и тilлii, прил. 14.6. 
тilлов, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Тilлт (хол. Tie1t), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 



Тиљеријё 

Тиљеријё (фр. Tuileries), -иј а ж мн., инстр. 
-иј ама 1.2.1.1.i.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

тим = тиме В. тај и то 

тим вИше, прил. 14.6. 
тим горё, прил. 14.6. 
тим пре ек. уп. ијек. тим прије 

тим прије ијек. (ек. тим пре), прил. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6. 

тим, -а м, мн. тимови, тимова и тимови, ти

мова 14.1.1.С. 

тимариот, -а м, мн. тимариоти, тимариота 

14.1.1.С. 

Тимирјазев, -а м, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

Тимок, -а м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ТимОфејич, -а м, инстр. -ем 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 

14.1.1.Ь. 

Тимочанин, -а м, мн. -ани, ген. мн. -ана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.С. 
Тимочiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. = Тимочкиња, -е ж, 

ген. мн. -йња 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
тимочкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Тимочкиња = Тимочiнка (В.) 
тимпiн, -ана м, мн. тимпани, тимпана и 

тимпан, -а м, мн. тимпани, тимпiiна 14.1.1.С. 

тимшlнист(а), -е м, мн. тимшiнисти, тимшi

нйста, тимшiнистима 14.1.1.е. 

тимпанопластика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тингл-тангл, -пiнгла м, мн. -тангли, -тангла 

12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

тинејuер и тинејuер, -а м, инстр. -ом, мн. 
-ери, -ёра 14.1.I.а. 

тинејuерскii и тинејuерскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
тинејuерски и тинејuерски, прил. 14.6. 
тип, -а м, мн. типови, типова, (модел, основ

ни облик, највиша подврста) 14.1.1.С. 

тип, -а м, мн. типови, типова (енгл., нагове

штај, савет) 14.1.1.С. 

типизирати, типизйрам, 3. л. мн. типизира
ју, прил. сад. типизирајући 14.5.1.1.(3) 

типик, -а м, мн. типици, типйка, типицима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 

Тиролац 

типичан, -ч на, -чно, одр. типичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх, (према тип) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
типичкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према типик) 

4.2.а.; 14.3. 
типично, прил. 14.6. 
типичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тип ка, -е Ж, дат. -ци, мн. типке, типака и тип-

кй, типкама 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
типса не него стипса (в.) 

тип-топ, прид. индкл. И прил. 14.6. 
ТИР = ТIR (енгл. Transit International Routi

er), -а м, инстр. -ом 13.4.1.; 13.5.2. 
тирiж, -ажа м, инстр. -ом И -ем, мн. тиражи, 

тиража 14.1.1.Ь 

тиран = тиранин (в.) 
Тнранац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ти

ранци, Тиранаца, Тиранцима, (становник Ти

ране) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 
тиранија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
тиранiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
тиранин = тиран, -а м, мн. тирани, тирана 

14.1.1.а.С. 

Тирiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(становница Тиране) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
и тирiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(окрутна жена) 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тираносаур, -а м, инстр. -ом, мн. тираносау

ри, тираносаура = тираносаурус, -а м, мн. ти

раносаурус, тираносауруса 14.1.1.Ь.С. 

тирiнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тирiнски, прил. 14.6. 
тирё, -еа м, мн. тиреи, тиреа, тиреима, ти

рее 14.I.I.C. 
тнреоида, тироИдеа = тироида (в.) 

Тирингија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
тириншкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
тироида = тиреоида, -е Ж, ген. мн. -ида = ти

роидеа, -е Ж, ген. мн. ТИРоИдеа 14.1.2.1.Ь. 

тИрОiiдНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Тиролац, -лца м, инстр. -ем (не -ом), мн. Ти

р6лци, Тиролаца, Тир6лцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 
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Тирiiлка 

Тирiiлка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тиртејскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тиртејски, прнл. 14.6. 
ТИса, -ё Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. и тИса, -ё Ж, ген. 

мн. тйса, бот. 14.1.2.1.Ь. 

Тiicин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
тiicкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (који се односи на 

Тису) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
тИсов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према тИса) 4.2.а.; 

14.3. 
тiicовина, -ё ж, ген. мн. -йна 14.1.2.1.Ь. 

ТИТ, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
тИтан, -а м, мн. тйтани, тйтана и тИтiн, -ана 

М, мн. типiни, титана 14.1.1.а.с. 

ТИтаник и Титаник, -а м 1.2.1.1ј.; 14.1.1. 
ТИтаииков, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
титiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
титiнскй и титанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тИтiнски и тИтански, прнл. 14.6. 
тити], -а м, мн. титизи, тйтйза 14.1.1.с. 

титл, -а М, мн. титлови, титлова 14.1.1.с. 

тИтла, -ё ж, мн. тйтле, тйтлй и тйтала, тй-

тлама и тИтла, -ё ж, мн. титле, титлй и титала, 

титлама 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

тИтiiвка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

титуЛiр, -ара м, инстр. -ом И -ем, мн. титу

лари, титулара 14.1.1.а. 

тИтулiрнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тиliити се, тйћйм се, прил. сад. тйћёћи се 

14.5.1.1.(4) 
тифлолог, -а М, мн. тифлолози, тифлолога, 

тифлолозима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
тифлологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.b. 
тифлолошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тифусiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. тифусари, тифусара 14.1.1.а. 

тифусiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тих, тйха и тиха, тйхо и тихо, одр. тйхй, -а, 

-о, ген. мн. тйхйх и тих, тиха, тихо, одр. тихй, 
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тјелесно 

-а, -о, ген. мн. -йх, комп. тйшй, нiiјтйшй 4.2.а.; 

14.3.3. 
Тiixи (чеш. Тicby), -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Тiixй океАн, Тйхог океана м (= Пацифик) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
тихо (не тијо), прил., комп. тйше и тйшё, нај

тйше и нiiјтйшё 4.3.1.;14.6. 
Тiixомир, -а м, вок. -е, инстр. -ом и -ем 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Тихонов, -а м, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

тихоокеiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

Тiixослав, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Тiixослављев (не Тiixославов), -а, -о, ген. 

мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Тiixославов не него Тiixослављев (В.) 

тихост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тйхотан, -тна, -тно, одр. тйхотнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тихоliа, -ё ж, ген. мн. тихбћа 3.2.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тихохођа, -ё м, мн. тихохође, тихохођа 

14.1.1.а. 

тица не него птица (В.) 

Тицијаи (нтал. Tiziano), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Тiiчiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, лок. 

(о) Тичару и Тйчару 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

тише и тише, прил. 14.6. 
тишина, -ё ж, ген. мн. тишина 14.1.2.1.Ь. 

тишлер и тишлер, -а м, инстр. -ом, мн. тй-

шлери и тишлери, тйшлёра 14.1.1.а. 

тишлерiј, -аја М, инстр. -ем (не -ом), мн. ти

шлераји, тишлераја 14.1.1.Ь. 

тишлерскй и тишлерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тј., скр. за то јест 13.2.1.а. 

Тјард (хол. Tjaard), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
тјелеса в. тијело 

тјелесий ијек. (ек. телеснй), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 2.1.1.; 2.2.2.; 14.3. 
тјелесно ијек. (ек. телесио), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.6. 



тјелесност 

тјелесност ијек. (ек. телесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

тјелохраннтељ ијек. (ек. телохранитељ), -а 

М, инстр. -ем (не -ом), мн. тU)елохранитељи, тШе

лохранитеља 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.1. 
тјеме ијек. (ек. теме), -ена с, ијек., МН. тШеме

на, тШемена 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
тјеменац ијек. (ек. теменац), -нца М, инстр. 

-ем (не -ом), МН. тШеменца, тШеменаца, тШе

менцима 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
тјеменй ијек. (ек. теменй), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
тјеменица ијек. (ек. теменица), -ё ж, ген. мн. 

-ица 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тјемењача и тјемењача ијек. (ек. темења

ча и темењача), -ё ж, ген. МН. -ача 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

Тјен-I)ин не него Тјенцин (в.) 

тјена ијек. (ек. тена), -ё ж, ген. МН. TU)eHa 
2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

Тјенанмен, -а м, (главни трг у Пекингу) 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Тјентйште, -а М 1.2.1.1.Ь.; 2.1.1.; 14.1.3. 
Тјенцин (не Тјен-I)ин), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Тјёншан, -а М 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
тјералац (не тјераоц) ијек. (ек. тералац (не 

тераоц», -аоца М, инстр. -оцем (не -ом), мн. тШё

раоци, тU)ёралаца, тU)ёраоцима 2.1.1.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 7.2.2.; lI.1.1.а.; 14.1.1.а. 

тјераоц не него тјералац (в.) 

тјерати ијек. (ек. терати), тШёрам, прил. сад. 

тU)ёрајући 2.2.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
тјескоба ијек. (ек. тескОба), -ё ж, ак. тШеско

бу и тU)ёскобу, МН. тШескоое и тU)ёскобе, тШе

скоба, тU)ескобама 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тјескобан ијек. (ек. тескобан), -бна, -бно, одр. 

тU)ёскобни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

тјескобност ијек. (ек. тескобност), -ости 

ж, и нстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

тјескота ијек. (ек. тескОта), -ё ж, ген. МН. TU)e
скота 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

ткалац 

тјескотан ијек. (ек. тескотан), -тна, -тно, ОДр. 

тU)ёскотни, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

тјескоliа ијек. (ек. тескоliа), -ё ж, ген. МН. TU)e
скоћа 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.2.1. 

тјеснац ијек. (ек. теснац), -аца М, инстр. -ем 

(не -ом), МН. тU)еснаци, тШеснаца 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.1.1.Ь.С. 

тјесначнй ијек. (ек. тесначнй), -а, -о, ген. МН. 

-их 2.1.1.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
тијесно ијек. (ек. тесно), ПРИЛ. 2.1.2.; 2.2.1.; 

14.6. 
тјесногруд(н)ост ијек. (ек. тесногруд(н)ост), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу, ген. МН. -ости 2.1.1.; 
2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

тјесногруд ијек. (ек. тесногруд), -а, -о, одр. 

тU)есногруди, -а, -о, ген. МН. -их 2.1.1.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. = тјесногрудан ијек. (ек. тесногру

дан), -дна, -дно, ОДр. тU)есногрудни, -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.1.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тјесногрудан = тјесногруд (в.) 
тјеснОћа ијек. (ек. теснОћа), -ё ж, ген. МН. тШе

сноћа 2.1.1.; 2.2.2.; 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тјестенина ијек. (ек. тестенина), -ё ж, ген. МН. 

тU)естенина 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тјестеница ијек. (ек. тестеница), -ё ж, ген. МН. 

тU)естеница 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тјешилац (не тјешиоц) ијек. (ек. тешилац 

(не тешиоц», -иоца м, инстр. -ем (не -ом), МН. 

тU)ёшиоци, тU)ёшилаца, тU)ёшиоцима 2.1.1.; 
2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; lI.1.1.а.; 14.1.1.а. 

тјешиоц не него тјешилац (в.) 

тјешитељ ијек. (ек. тешитељ), -а М, инстр. -ем 

(не -ом), МН. тU)ешитељи, тU)ешитеља 2.1.1.; 
2.2.2.; 14.1.1.Ь.с. 

тјешитёљка ијек. (ек. тешитељка), -ё ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. -ки 2.1.1.; 2.2.2.; 1l.3.2.g.; 
14.1.2.1. 

тјешити ијек. (ек. тешити), тU)ёшим, ПРИЛ. 

сад. тU)ёшёћи 2.1.1.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
Тјумењ (рус. Тюменъ), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

ткалац, -лца м, инстр. тюiлцем (не -ом), МН. 

ткалци, ткалаца, ткалцима и ткалац, -лца М, 

инстр. ткалцем (не -ом), МН. ткалци, тка.лаца, 

ткалаца 6.2.1.; 7.2.2.а.; 14.1.1.а. 
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ткалачкй 

ткалачкй и ткалачкй, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

ткаља, -е ж, ген. мн. ткаља 14.1.2.1. 
ткiiница, -е ж, ген. мн. тканица 14.1.2.1. 
ткiiничица, -е ж, ген. мн. тканичица 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
ткioница и ткаоница, -е ж, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

ткаоничкй и ткаонички, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
ткЈПи, ткам, 3. л. мн. ткају (и р. ткем, ткеш, 

тке), прил. сад. ткајући 14.5.1.1.(3). 
ткiч, тюiча м, инстр. -ом И -ем, мн. тюiчи, 

тюiча 3.1.3.; 14.1.1. 
ткачев = ткачов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ткiчки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ткачница, -е ж, ген. мн. ткачница 14.1.2.1.Ь. 

тлiченица, -е ж, ген. мн. тлаченица 

14.1.2.1.Ь. 

тлачилац (не тлачиоц), -иоца м, инстр. -ио

цем (не -ом), мн. тшiчиоци, тшiчилаца, тлачио

цима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 
тлiчило, -а с, ген. мн. тлачила 14.1.3. 
тлачиоц не него тлачилац (В.) 

тлiчити, тлачим, прил. сад. тлачећи 

14.5.1.1.(4). 
тле = тло (В.) 

тло = тле, тла с, мн. тла, тма, тлима 6.2.2.а.; 
14.1.3. 

тлоцрт и тлоцрт, -а м, мн. тш'щрти И тлёщр

ти, тлоцрта 14.1.1.с. 

тма, тмё ж, дат. тми, ак. тму, инстр. тмом, мн. 

тмё, тми, тмама, тмё 14.1.2.1.Ь. 

тмаст, тмаста, тмасто, одр. тмасти, -а, -о, ген. 

мн. -их И тм8ст, -а, -о, одр. тмасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тмИnа, -е ж, ген. мн. тмина 14.1.2.1.Ь. 

тмуло, прил. 14.6. 
тмуо, тмула и тмула, тмуло и тмуло, одр. 

тмули, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
тмурност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тмуша, -е ж, ген. мн. тмуша 14.1.2.1.Ь. 

то више, прил. 14.6. 
то горе, прил. 14.6. 
то пре ек. уп. ијек. ТО прије 

1130 

товљiч 

то прије ијек. (ек. ТО пре), прил. 2.1.2.; 2.2.1.; 
14.6. 

то, зам., ген. тог(а), дат. том(е), ак. то, инстр. 

тим, лок. (о) том(е), мн. ти, ген. тих, дат., инстр., 

лок. тим, ак. те 14.2.2. 
тоалет, -а м, мн. тоалети, тоалета 14.1.1.с. 

тоалета (уоб. тоалета), -е ж, ген. мн. тоале

та 14.1.2.1.Ь. 

тоалетнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Тоби (енгл. ТоЬу), -иј а м, инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
тобоган, -а м, мн. тобогани, тобогана и тобо

ган, -ана м, мн. тобогани, тобогана 14.1.1.с. 

тобоганскй и тобогiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
тооож(е), прил. 14.6. 
тооожњй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тоболац, -олца м, инстр. -ем (не -ом), мн. то-

бол ци, тоболаца, тОболцима и тоболац, -оца 

м, инстр. -оцем (не -ом), мн. тоболци, тоболаца, 

тоболцима 6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.Ь. 
тооџибаша, -е м, мн. тОбџибаше, тОбџибаша 

8.1.2.2.; 14.1.1.а. 
тОбl.lија (не тОПl.lија), -ё м, дат. -ији, ин

стр. -иј ОМ, мн. тОбџије, тОбџија 3.4.3.; 8.1.2.2.; 
14.1.1.а. 

тООl.lијин (не топџијин), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
тОбџијиница и тОбџйница (не топџини

ца и тОПI.IЙница), -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

8.1.2.2.; 14.1.2.1.а. 
тооџйјскй (не топџйјскй), -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
тов, това м 14.1.1.с. 

товар, -а м, инстр. -ом, мн. товари, товара 

14.1.1.Ь.с. 

товарiч, -ача м, инстр. -ом И -ем, мн. товара

чи, товарача 3.1.3.; 14.1.1.а. 
товарачкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
товарнйк, -а м, мн. товарници, товарника, 

товарницима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
товiрнйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
товарчина, -е ж, ген. мн. товарчина 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

товљач, -ача м, инстр. -ом И -ем, мн. товљачи, 

товљача 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 



товљенйк 

товљенйк, -ика м, мн. товљеници, товљени

ка, товљеницима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
товнйк, -ика м, мн. товници, товника, тов

ницима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
товp.rьати, товрљам, прнп. сад. товрљајући 

14.5.1.1.(3). 
тога, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. тога 

11.2.1ј.; 14.1.2.1.Ь. 

тоговиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. тогови-

ћи, тоговйћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
тоз, -а м, мн. тозови, тозова 14.1.1.С. 

тозлуке = тозлуци (В.) 
тозлуцн, тозлука м мн., дат. тозлуцима 

14.1.1.С. = тозлуке, тозлука ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

тозлучине, тозлучйна ж мн. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тојага = тољага (В.) 
тојота аутомобили (растављено), -аутомо

БИла м мн. 14.1.1.С. 

ток, тока и тока м, пок. (о) току и току, мн. 

токови, токова и токови, токова, (кретање во

де) 14.1.1.с. 

ток, тока м, мн. токови, токова, (футрола) 

14.1.1.с. 

т/)ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. тока 

11.3.2.ћ.; 14.1.2.1.Ь. 

токај, -а ја м, инстр. -ајем (не -ом), мн. тока

ји, тока ја 5.1.5.; 14.1.1.С. = токајац, -јца м, инетр. 

-ајцем (не -ом), мн. токајци, токајаца, токајци

ма 6.2.1.; 14.1.1.С. 
токајац = токај (В.) 
Токiiји (мађ. Tokaji), -аја м, инстр. -ајем (не 

-ом) 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

т/)кар, -а м, инетр. -ом и -ем, мн. токари, то

кара и токар, -ара м, вок. токару, инетр. токаром 

и токарем, мн. токари, токара 14.1.1.а. 

токарија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ом, ген. мн. 

-йја 5.\.5.; 14.\.2.\.Ь. 
токарство, -а с 14.1.3. 
токата, -ё ж, ген. мн. ТОКliтй И токата 

14.1.2.1.Ь. 

токи-воки и токи-воки не него воки-то

ки (в.) 

токйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Токио (не Токјо, јап. Tokyo), -ија м, ин

стр. -иом (не -ијем) 1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

Т/)кјо не него Т/)кио (в.) 

толишнй 

токмак, -а м, мн. токмаци, токмака, токма

цима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
токмачина, -ё ж, ген. мн. токмачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

токмачиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ток

мачићи, токмачйћа 3.1.3.; 14.1.1. 
токсиколог, -а м, вок. -ложе, мн. токсико

лози, токсиколога, токсиколозима l1.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
токсикологија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
токсиколошкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
токсичаи, -ч на, -ч но, одр. токсичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = токсичкй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
токсички = токсичан (в.) 
Токушима Uап. Tokushima), -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ток-шоу (енгп. talk show), -шоа м, инетр. -шо

ом 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

толерантност, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -остй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
толикачкй не него толикй и тОлики (в.) 

толикй И толикй (не толки или толикач

кй), -а, -о, зам., ген. толиког(а) и толиког(а), -е, 

-ог(а), дат. толиком(е) и толиком(е), -ој, -ом (е), 

ак. толиког(а) или толики и толиког(а) или то

лики, -е, -а, инетр. толикйм И толиким, -ом, -им, 

пок. (о) толиком(е) и толиком(е), -ој, -ом(е), мн. 

толики и толики, -е, -а, ген. толикйх И толиких, 

дат., пок., инетр. толикйм И толикйм, ак. толикё 

и толикё, -ё, -а 14.2.2. 
толико и толико, прип. 14.6. 
толиковековнй ек. уп. ијек. толиковјеков

ни 

толиковјековнй ијек. (ек. толиковековнй), 

-а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
толикогодишњи, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
толити, толйм, прип. сад. толёћи, ПРИД. ТРП. 

тољен 14.5.1.1.(4). 
толицни и толицни, -а, -о, ген. толицнйх И 

толицнйх 14.2.2. 
толilЦНО и толицно, прип. 14.6. 
толitшнй и тОлишнй, -а, -о, ген. толишнйх 

И толишнйх 14.3. 
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толишно И толишио, прил. 14.6. 
Толстој, -оја М, инстр. -ојем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 

14.1.1.Ь. 

Толстојев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

толстојевскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

Толчок, -а М 1.2.1.1.a.; 14.1.1.а. 
тољага, -ё ж = поКр. тојага, -ё ж, дат. -зи, 

ген. мн. тољага (Tojiiгa) = тОљага, -ё ж 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

тољагар, -ара М, вок. тољагару, инстр. тоља

гаром, МН. тољагари, тољагара 14.1.1.а. 

тољагати, тољагам, прил. сад. тољагајући 

14.5.1.1.(3). 
тољагаш, -аша М, вок. тољагашу, инстр. то

љагашом и тољагашем, мн. тољагаши, тоља

гаша 14.1.1.а. 

тољагаштво, -а с, ген. мн. тољагаштва 

14.1.3. 
Тољати (итал. Togliatti), -ија М, инстр. -ијем 

(не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
том, -а М, лок. (о) тому, мн. томови, томова и 

том, -а М, мн. томови, томова 14.1.1.С. 

Тома = Томо, -ё М, дат. Томи, ак. Тому, вок. То
мо, инстр. Томом И Томо, -а м, дат. Тому, ак. Тома, 

ВОК. Томо, инстр. Томом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Томас (енгл. Thomas), -а М 1.2.1.1.a.; 14.1.1.а. 
томахавк и томахавк, -а М, МН. -авци, -авка, 

-авцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
томitзам, -зма М, МН. томизми, томизама, то

мизмима 6.1.3.; 14.l.l.c. 
Томин, -а, -о, ген. МН. -их, (према Тома и То

мо) 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Томислав-Град, Томислав-Града м 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
томиславградскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

1.2.2.1.; 14.3. 
Томиславов не него Томислављев (в.) 

Томислављев (не Томиславов), -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 1.2.2.1. 
томист(а), -ё М, МН. томисти, томиста, томи

стима 14.1.l.e. 
томистичкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Томичин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Томо = Тома (в.) 
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Томов, -а, -о, ген. МН. -их (према Томо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Томсон (енгл. Thomson), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

тон, -а М, лок. (о) тону, МН. тонови, тонова 

14.1.1.С. 

тона и тона, -е ж, ген. МН. тона и тона 

14.1.2.1.Ь. 

тоналност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тонац, - нца М, инстр. тонцем (не -ом), МН. тон

ци, тонаца, тонцима 6.2.1.; 1I.1.1.а.; 14.1.1.а. 
Тоне, -ета М 14.1.1.g. 
Тони (енгл. Топу), -ија м, инстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

тоника, -ёж, дат. -ци, ген. МН. тоника 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

тонирати, тонирам, 3. л. МН. тонирају, ПРИЛ. 
сад. тонирајући 14.5.1.1.(3). 

тоничан, -чна, -чно, ОДр. тонични, -а, -о, 

ген. МН. -их (према тонус и тонус) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

тоничкй (према тони ка), -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
тонички, ПРИЛ. 14.6. 
Тонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.1.1.а.; 

11.3.2.с.; 14.1.2.1.а. 

Тонкин, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

тон-мајстор, -а М, инстр. -ом, МН. тон-мајсто

ри, тон-мајстора 12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

тон-оператер, -а м, инстр. -ом, МН. тон-опе

ратори, тон-оператора 12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

тонуliе, -а с, ген. МН. TOHyћii 14.1.3. 
тон-фИлм, -а М, МН. тон-филмови, ТОН

-филмова, (ПМС: "шонфuлм, шонфuлмскu") 

12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

тонфилмскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
топ, топа М, МН. топови, топова 14.1.1.С. 

топаэ, -аза М, МН. топази, топаза и топаз, -а 

М, мн. топази, топiiза 14.1.1.С. 

топал = топао (в.) 

топао (топал), топла и топла, топло и то

пло, одр. топли, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
7.2.3.Ь.; 14.3. 

топика, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. топика 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 



топионица 

топиоиица и топионица, -ё ж, ген. мн. -йцii 

14.1.2.1.Ь. 

топионичiр и топионичiр, -а М, ВОК. -у И -е, 

инстр. -ом и -ем, мн. -чари, -чара 14.1.1.а. 

топионичiрскii и ТОПИОНИЧiрСКii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
топионичiрство и топионичiрство, -а с 

14.1.3. 
топионичкii и ТОПИОНИЧКii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
топ-листа, -ё ж, ген. мн. топ-листа 12.2.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

топлити, топлйм, прил. сад. топлёћи, прид. 

трп. топљен 14.5.1.1.(4). 
Топлица, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
топлице, топлйца ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

Топличаиин, Топличанина М, мн. Топлича-

ни, Топличана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Топличiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Топличин венац, Топличиног(а) венца М 

1.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
топло, прил. 14.6. 
топличкii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
топловод, -а М, мн. топловоди, топловода 

и топловбд, -а М, мн. топловоди, топловода 

14.1.1. 
топлокрвност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
топломёр и топломёр ек. уп. ијек. топломјёр 

и топломјёр 

топломјёр и топломјёр ијек. (ек. топломёр и 

топломёр), -а М, инстр. -ом, мн. -мU)ери, -мШё
ра 2.1.2.; 2.2.1.; 14.1.I.Ь.с. 

топлотнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
топљевина, -ё ж, ген. мн. топљевина 

14.1.2.1.Ь. 

топљенйк, -нка М, мн. тпољеннци, топљенн

ка, топљеннцима ]].1.1.а.; ]].2.1.(2); 14.1.1.а. 
топљёње, -а с, ген. мн. топљёња 14.1.3. 
топљив, -а, -о, одр. топљиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
топљивбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
топљикав, -а, -о, одр. топљикави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

топ-форма 

топ-модел, топ-модела М, мн. топ-модели, 

топ-модела 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

топњача, -ё ж, ген. мн. топњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

топовњача, -ё ж, ген. мн. топ6вњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

топовскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тополйвац, -вца м, инстр. тополивцем, мн. 

тополивци, тополиваца, тополивцима 6.2.1.; 
ll.1.1.a.; 14.1.1.а.Ь. 

тополйвница, -ё ж, ген. мн. тополивница 

14.1.2.1.Ь. 

ТОПОЛЙВНИЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
тополiiк, -и ка м, мн. тополици, тополика, 

тополицима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тополика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

тополов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тополскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Тополчiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1. 
топољАк, -ака м, мн. топољаци, топоља

ка, топољацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. = топољйр, 

-ара м, инстр. -аром, мн. топољари, топољара 

14.1.1.с. 

топољйр = топољАк (В.) 

Топољњики (СЛОВ. Тороl'пikу), -ија м, инстр. 

-ијем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Топољчани (СЛОВ. Тороl'сапу), -ија м, инстр. 

-ијем (не -ом) 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
топономастика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
топономастичкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
топбт, -а м, мн. топОти, топОта 14.1.1.с. 

топотати, топоћём, прил. сад. топоћући 

14.5.1.1.(2). 
топтАј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. топтiiји, 

топтаја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
топтати, топћём, прил. сад. топћући 14.5.1.1.(2) 

и топтим, прил. сад. топтёћи 14.5.1.1.(4) 
Топускб, -ог(а) м 1.2.1.1.а.; 14.1.3. 
Топушчанин, -а м, мн. Топушчани, Топу

шчана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.с. 
топ-форма, -ё м, ген. мн. -форми 12.2.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 
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топче 

топче, -ета с, зб. топчад, ген. топчiiди 

14.1.3.С. 

Топчидер, -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 14.1.1.Ь. 
топчидерскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

топчија не него тОбl,lија (в.) 

ТОПl,lијии не него тОбl,lијии (в.) 

ТОПl,lииица и ТОПl,liiиица не него тобl,lИИИ-

ца и тОбl,liiница (в.) 

ТОПl,liiјскii не него тОбl,liiјскii (в.) 

топчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. топчи

ћи, топчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
тор, тора м, инстр. -ом, мн. торови, торова 

14.1.1.Ь.С. 

Тора и Тора, -е ж 1.2.1.1.i.; 14.1.2.1. 
торањ, -рња м, инстр. торњем, мн. торњеви, 

торњева 14.1.1.Ь.С. 

тораЊСКii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
торба и торба, -е ж, ген. мн. торби и торби 

14.1.2.1.Ь. = торбiк, -ака м, мн. торбаци, тор

бака, торбацима и торбiк, -а м, мн. торбаци, 

торбака, торбацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
торбiк = торба и торба (в.) 
торбiр, -ара м, инстр. торбаром и торбарем, 

мн. торбари, торбара и торбiр, -а м, инстр. -ом 

И -ем, мн. торбари, торбара 14.1.1.а. 

торбарев = торбаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

торбiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
торбiркии, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
торбачак, -чка м, мн. торбачци, торбачака, 

торбачцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
торбiш, -аша м, инстр. торбашом и торба

шем, мн. торбаши, торбаша 14.1.1.а.Ь. 

торбичiр, -ара м, инстр. торбичаром и тор

бичарем, мн. торбари, торбара и торбичiр, -а 

м, инстр. -ом И -ем, мн. торбичари, торбичара 

14.1.I.а. 

торбичарити, торбичарим, прип. сад. торби

чарећи 14.5.1.1.(4). 
торбичииа и торбичииа, -е ж, ген. мн. -ина 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
торбичица и торбичица, -е ж, ген. мн. -и ца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Topeiдop, -а м, инстр. -ом, мн. тореадори, то

еадбрii и тореадор, -ора м, ВОК. тореадору и то-
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peiiдope, инстр. -ом и -ем, ми. тореадори, торе

адора 14.1.1.а. 

TopeiдopcKii и TopeaдopcKii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тореро, -ра м, мн. торери, торера 14.1.1.С. 

торзиоиii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

торзо, -за м, мн. торзи, торза 14.1.1.С. 

торијум, -а м, инстр. торијумом, мн. торију

ми, торијума (и Topiij, -иј а м, иистр. торијем, мн. 
торији, торија) 14.1.1. 

торијевац, -евца м, инстр. торијевцем (не 

-ом), мн. торијевци, торијеваца, торијевцима 

6.2.1.; ll.l.l.a.; 14.1.1.а.Ь. 
ториli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. торићи, 

торићii и Topiili, -ића м, инстр. -ићем (не -ом), 
мн. торићи, торићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 

Торичели, -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 

1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
ториште и торiiште, -а с, ген. мн. -ишта 

14.1.3. 
Торквато (итап. Torquato), -та м 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Торлiк, -ака м, ВОК. Торлаче, мн. Торлаци, 

Торлака, Торлацима 1.2.1.1.d.; ll.l.l.a.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

торлiчки, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
ториЦдо, -ада м, мн. торнади, торанада 

14.1.1.С. 

ториii и ториii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
торњйр, -ара м, ВОК. торњару, и нстр. тор

њаром и торњарем, мн. торњари, торњара 

14.1.1.а. 

торњаст, -а, -о, одр. торњасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
торњати се, торњам се, прип. сад. торњају

ћи се 14.5.1.1.(3). 
торњиЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. торњи

ћи, торњићii и торњiili, -ића м, инстр. -ићем (не 

-ом), мн. торњићи, торњићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
торокйљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
торокати, торочем, прип. сад. торочући 

14.5.1.1.(1) и торокам, прип. сад. торокајући 

14.5.1.1.(3). 
торокача, -е ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 



торокљив 

торокљив, -а, -о, одр. торокљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
торокљивац, -йвца м, инстр. торокљйвцем, 

мн. торокљйвци, торокљиваца, торокљивцима 

6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
торокљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Торонто (енгл. Toronto), Торонта м 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.b.; 14.1.1. 
Торопец, ген. Торопеца м, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

торпедњача и торпедњача, -е ж, ген. мн. -ача 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
торпедо, -еда м, мн. торпеда, торпеда с 

14.1.1.с. 

торпИљiрка = торпИљерка, -е ж, дат. -ки (не 
-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

торпИљер, -ера м, инстр. торпиљером, мн. 

торпиљери, торпиљера 14.1.1.а. 

торпИљерка = торпИљiрка (В.) 
торсида (порт. torcida), -е ж, ген. мн. торсИда 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

торта, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -тй 14.1.2.1.Ь. 

ТОска (итал. Tosca), -е ж, дат. -ки (не -ци) 
1.2.1.1.i.; 11.3.2.с.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

Тоскаиац, -нца м, инстр. Тосюiнцем (не -ом), 

мн. Тосюiнци, Т6сканаца, Тосюiнцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

ТОскАнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
ТОскин, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Тбт (мађ. T6th), Т6та м, мн. Т6тови, Т6това 

1.2.1.1.d.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а.с. 
тоталИзiтор, -6ра м, инстр. тотализат6ром, 

мн. тотализатбри, тотализатбра 14.1.1.а. 

тоталитарац, -рца м, инстр. тоталитарцем, 

мн. тоталитарци,тоталитараца, тоталитарци

ма 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
тоталитарист(а), -е м, мн. тоталитаристи, 

тоталитарйста, тоталитаристима 14.1.1.е. 

тоталитарitстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тоталитариост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тоталност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

точка 

тотемИзам, -зма м, мн. тотемизми, тотеми

зама, тотемизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
тотемист(а), -е м, мн. тотемисти, тотемйста, 

тотемистима 14.1.1.е. 

тотемitстичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тотемскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Тотенхем = ТОтнем (енгл. Totenham), -а м 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ТОтнем = Тотенхем (В.) 
тотркати, тотрчем, прил. сад. тотРчући 

14.5.1.1.(1). 
тотiЈКНУТИ, тотркнем 14.5.1.1.(1) 
тоцИљiвка = тоцИљiјка (В.) 
тоцИљiјка = тоцИљiвка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тоцИљiљке, ген. тоциљаљкй ж мн. 

14.1.2.1.Ь. 

тоцИљати (се), тоциљам (се), прил. сад. то

циљајући (се) 14.5.1.1.(3) 
тоциљити, тоцйљйм, прил. сад. тоци.љећи 

14.5.1.1.(4). 
тоцИљiч, -ача м, инстр. тоциљачем, мн. то

циљачи, тоциљача 14.1.1.а.Ь. 

тоцИљаче, тоциљача ж мн. 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тоциљачица, -е ж, ген. мн. тоциљачйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тоциљнути се, тоцйљнем се 14.5.1.1.(1) 
тОчак,-чка,мн.тОчкови,точкова,тОчкови

ма и точак, -ч ка м, мн. точкови, точкова, точ

ковима 6.2.1.; 14.l.l.с. 
точац, -чца м, инстр. точцем, мн. точци, то

чаца, точцима 6.2.1.; 14.1.1.а.Ь. 
точење, -а с, ген. мн. точења 14.1.3. 
точилац (не точиоц), -иоца м, инстр. -ем (не 

-ом), мн. точиоци, точилаца, точиоцима 6.2.1.; 
7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

точило, -а с, ген. мн. точйла 14.1.3. 
точиоц не него точилац (В.) 

точионица и точионица, -е ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

точйр, -ира м, инстр. точиром, мн. точири, 

точира 14.l.l.Ь.с. 

точитељ, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. точи

тељи, точитеља 14.1.1.Ь.с. 

точити, точйм, прил. сад. точећи 14.5.1.1.(4). 
точка не него тiчка (В.) 
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точкара 

точкара, -е Ж, ген. МН. точкара 14.1.2.1.Ь. 

точкаш, -аша М, инстр. точкашом и точка

шем, мн. точкаши, точкаша 14.1.1.а.Ь. 

точкиfi, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. точкићи, 

точкйћii и точкйfi, -ића М, инстр. точкићем (не 

-ом), мн. тичкићи, точкићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Тоша = Тошо, -е М, дат. Т6ши, ак. Т6шу, вок. 

Тошо, инстр. Т6шом И Тошо, -а, дат. Т6шу, ак. Т6-

ша, вок. Тошо, инстр. Т6шом 1.2.1.1.а.; 14.1.l.g. 
Т-прiJфйл, -ила м, мн. -профИли, -профИла 

12.2.1.с.; 14.1.1.с. 

трабакул и трабакул, -а М, мн. -и, -кула 

14.l.1.c. = трабакула и трабакула, -е Ж, ген. 

МН. -кула 14.1.2.1.Ь. 

трабакула и трабакула = трабакул и тра
бакул (В.) 

трабант, -а М, МН. трабанти, трабаната, тра

бантима 6.3.; 14.1.1.с. 
трабантскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трабука, -е ж, дат. -ци и -ки, ген. МН. трабука 

11.2.1.(1) или 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трава светог Петра, -ё ж, ген. МН. -ава светог 

Пётра 14.1.2.1.Ь. 

травар, -ара М, инстр. трава ром и траварем, 

МН. травари, травара 14.1.1.а. 

травара, -е Ж, ген. МН. травара 14.1.2.1.Ь. 

траварев = траваров, -а, -о, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

траверза и траверза = трансверза, -е Ж, 

ген. МН. -зй И -за 14.1.2.1.Ь. 

траверзалан, -лна, -лно, одр. траверзалнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
траверзално, прил. 14.6. 
траверзИрати,траверзйрам,3.л.мн.травер

зирају, прил. сад. траверзирајући 14.5.1.1.(3). 
травестйт = трансвестйт (В.) 
трввка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

трiвл, -а М, МН. трiiвли, трiiвла 14.1.l.c. 
трiвлер, -а М, инстр. -ом, мн. травлери, тра

влера 14.1.1.а. 

травлирати, травлйрам, 3. л. МН. травлирају, 
прил. сад. травлирајући 14.5.1.1.(3). 

трiвнйк, -а М, МН. трiiвнйци, трiiвнйка, трјјв

нйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Трiвнйк, -а М 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
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трагик 

Травничанин, -а М, МН. Трiiвничани, Трав

ничана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.с. 
Травничанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
Трiвнйчка хроника, Трiiвнйчке хронике 

Ж 1.2.1.1ј.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
трiвнйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
травњак, -а М, МН. трiiвњаци, трјјвњака, 

трiiвњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трiвњачкй (према травњак), -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
травождер, -а М, инстр. -ом, МН. травождери, 

травождера 14.1.1.а.Ь. 

травојед, -а м, мн. травоједи, травојёда 

14.1.1.а.с. 

траву љага, -ё ж, дат. -зи, ген. МН. -ага 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
травуљак, -љка м, мн. травуљци, травуљака, 

травуљцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
травуљар, -ара М, инстр. травуљаром и тра

вуљарем, мн. травуљари, травуљара 14.1.1.а. 

травчица и травчица, -е Ж, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
траг, -а М, лок. (о) трагу, мн. трагови, траг6ва 

и трази, траговјј 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трага, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. трага 

11.3.2.ћ.; 14.1.2.1.Ь. 

трагалац (не трагаоц), -аоца М, инстр. -ем 

(не -ом), мн. трагаоци, трагалаца, трагаоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
трагалачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трагалаштво, -а с, ген. мн. трагалаштва 

14.1.3. 
трагаоц не него трагалац (В.) 

трагач, -ача м, инстр. трагачом и трагачем, 

мн. трагачи, трагача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
трагаче, трагача Ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

трагiiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
трагед, -еда М, мн. трагеди, трагеда 

14.1.1.а.с. 

трагедија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трагеткиња, -е Ж, ген. мн. трагеткйња 

14.1.2.1.Ь. 

трагик, -а М, мн. трагици, трiiгика, трагици

ма 1I.1.1.а.; \1.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 



трагика 

трагика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. трагйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трагикомедија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трагикомика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трагикомичан, -чна, -чно, одр. трагикомич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трагикомичар, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. тра

гикомичари, трагикомичара 14.1.1.а. 

трагикомичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трагикомично, прил. 14.6. 
трагикомичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трагичан, -чна, -ч но, одр. трагичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трагичар, -а М, инстр. -ом И -ем, мн. траги

чари, трагичара 14.1.1.а. 

трагичарка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трагичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трагичио, прил. 14.6. 
трагичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
традйција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. мн. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
тр8дйцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
трЈЩиционалан, -лна, -лно, одр. традици

оналнй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

традиционалИзам, -зма м 5.2.3.; 6.1.3.; 
14.1.1.с. 

традиционалист(а), -е м, мн. традициона

ЛИСТИ,традиционалйста,традиционалистима 

5.2.3.; 14.1.1.е. 
традиционаЛИСТИЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
традиционалисткиња, -е Ж, ген. мн. -йња 

5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трЈЩиционално, прнл. 5.2.3.; 14.6. 
традиционалност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трЈЩиционй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
традиционmам, -зма м 5.2.3.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 

тралакати 

тражбенй и тражбенй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тражбенйк, -а м, мн. тражбенйци, тражбенй

ка, тражбенйцима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
траженост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тражилац (не тражиоц), -иоца м, инстр. -ем 

(не -ом), мн. тражиоци, тражилаца, тражиоци

ма 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
тражилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тражиоц не него тражилац (В.) 

тражитељ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. тра-

житељи, тражитеља 14.1.1.Ь.с. 

тражња, -е Ж, ген. мн. тражња и тражњй 

14.1.2.1.Ь. 

трајiшан, -ш на, -шно, одр. трајашнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трајашност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трајект, -а м, мн. трајекти, трајеката, трајек

тима 6.3.; 14.1.1.с. 
трајектнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трајекторија, -е Ж, дат. ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трајно, прил. 14.6. 
трајност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трак, лок. (о) траку, мн. траци, трака, тра

цима и тракови, трак6ва и тракова, тракови

ма и траковима и тракови, тракова, траковима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трака, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. трака 14.1.2.1.Ь. 

тракавица, -е Ж, ген. мн. тракавйца 

14.1.2.1.Ь. 

трiкавич(и)јй, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тракавичин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Трiкија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 1.2.1.l.h.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
трак-систем, трак-система М, мн. трак-си

стеми, трак-система 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

тракторист(а), -е м, мн. трактористи, трак

торйста, трактористима 14.1.1.е. 

трактористкиња, -е Ж, ген. мн. тракторист

кйња 14.1.2.1.Ь. 

тралакати, тралачем, прил. сад. тралачући 

14.5.1.1.(1). 
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тралаликати 

тралаликати, тралалйчём, прил. сад. тращi

личући 14.5.1.1.(1). 
траљавац, -авца М, инстр. траљавцем, МН. 

траљавци, траљаваца, траљавцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

траљавица, -ё ж, ген. МН. траљавица 

14.1.2.1.Ь. 

траљаво, прил. 14.6. 
траљавичин, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
траљавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
траљiiвчев, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
трамбулйн = трамбулина (В.) 
трамбулина, -ё ж, ген. МН. -ииа 14.1.2.1.Ь. = 

трамбулйн, -ииа М, МН. -лиии, -лииа 14.1.1.с. 

трамвај, -а М, инстр. -ем (ие -ом), мн. трамва

ји, трамваја и трамвјјј, -аја М, инстр. -ајем (ие 

-ом), мн. трамваји, трамваја 14.1.1.Ь.с. 

трамвајка и трамвајка, -е ж, дат. -ки (ие 

-ци), ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трамвајџија, -ё М, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

трамвајџије, трамвајџија 3.4.3.; 14.1.1.а. 
трамвајџйјка, -ё ж, дат. -ки (ие -ци), ген. мн. 

-ки 3.4.3.; 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
траминац, -ица М, инстр. -ем (ие -ом), мн. 

трамиици, трамииаца, трамиицима 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

трампа и трампа, -ё ж, ген. мн. -пи 

14.1.2.1.Ь. 

трiмпiiш, -а М, инстр. -ом И -ем, мн. трiiмпа

ши, трампаша и трампiiш, -аша м, ВОК. трампа

шу, инстр. трампашом и трампашем, мн. трам

паши, трамшiша 14.1.1.а.Ь. 

трiмпер и трампер, -а М, инстр. -ом, мн. 

трампери и трампери, трампёра 14.1.1.а. 

трампити (се), трампим (се), прид. трп. трам

пљеи и трампити (се), трампим (се), прид. трп. 

трампљеи 14.5.1.1.(4) 
трандовйље, -а с, ген. мн. траидовиља 

14.1.3. 
транжирати = транширати (8.) 
транзйт, -ита М, мн. транзити, траизита и 

транзит, -а М, мн. траизити, траизита 14.1.1.с. 

трiiнзитйван, -виа, -вио, одр. траизитивии, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
транзйтнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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трансмисйјскй 

трiiнзиторан, -риа, -рио, одр. траизитории, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
транзйција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
транс-, преф. 

Tpiiнc, -а М, мн. траисови, траисова 14.1.1.с. 

трансакција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансатлантик, -а М, мн. траисатлаитици, 

трансатлантика, траисатлантицима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

трансатлантскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
трансвёрза = травёрза (В.) 
трансверзала (ие трансферзала), -ё ж, ген. 

мн. траисверзала 14.1.2.1.Ь. 

трiiнсверзiiлан (не трiiнсферзiiлан), -лиа, 

-лно, одр. трансверзални, -а, -о, ген. мн. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трiiнсверзiлно (не трiiнсферзiлно), прил. 

14.6. 
трансвест(ит)изам, -зма М 6.1.3.; 14.1.1.с. 
трансвестйт = травестйт, -ита М, мн. -тити, 

-тита 14.1.1.с. 

трiiнсгресйван, -виа, -вио, одр. траисгресив

ии, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трансгресија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансзамбезйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Трансилвiнија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.h.; 5.1.2.; 14.1.2.1. 
трiiнсконтинентiлан, -лиа, -лио, одр. тран

скоитииеиталии, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

транскрибовати, транскрибујём, прил. сад. 

траискрибујући 14.5.1.1.(2). 
трiiнскриптйван, -виа, -вио, одр. траискрип

тивнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
транслитерација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
транслитерирати, транслитерйрам, 3. л. мн. 

траислитерирају, прил. сад. траислитерирајући 

14.5.1.1.(3). 
трансмисија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансмисйјскй = трiiнсмисионй (В.) 



трiнсмисионii 

трiнсмисионii = трансмitсйјскй, -а, -5, ген. 
мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

трансмитовати, трансмитујём, прип. сад. 

трансмитујући (и трансмитирати, трансми

тйрам, 3. n. мн. трансмитирају, прип. сад. тран

смитирајући 14.5.1.1.(3». 
транспарентан и транспарентан, -тна, 

-тно, одр. транспарентнii и транспарентнii, -а, 

-5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
транспарентно и транспарентно, прип. 

14.6. 
транспарентност и транспарентност, 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

транспирација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј5м, 

ген. мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трiнспираЦИОНii, -а, -5, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
трансплантiiт, -ата м, мн. трансплантати, 

трансплантата 14.1.1.с. 

трансплантација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансплантирати, трансплантiiрам, 3. n. мн. 

трансплантирају, прип. сад. трансплантирајући 

14.5.1.1.(3). 
траНСПОЗlщија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

ген. мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
транспоновiiност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
транспоновати, транспонујём, прип. сад. 

транспонујући 14.5.1.1.(2). 
транссахарскй, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
транссексуалац, -лца м, инстр. -ем (не -ом), 

мн. транссексуалци, транссексуалаца, транссек

суалцима 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; 11.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
транссексуiiлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кн 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

транссitбiiрскii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 
14.3. 

транссупстанцијација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј5м, ген. мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансудАт, -ата м, мн. трансудати, трансу

дата 14.1.1.с. 

трансфер, -а м, и нстр. -ом, мн. трансфери, 

трансфёра 14.1.1.Ь.с. 

трансферзала не него трансверзала (В.) 

траисцеидеитност 

трiнсферзiiлан не него трiнсверзiiлiiн 

(В.) 

трiнсферзiiлно не него трiнсверзално 

(В.) 

трансферисати, трансферишём, прип. сад. 

трансферишући 14.5.1.1.(1). 
трансфигурација, -ё ж, дат. -ији, и нстр. 

-иј5м, ген. мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансфигурисати, трансфигуришём, прип. 

сад. транфигуришући 14.5.1.1.(1). 
трансформисати, трансформишём, прип. 

сад. трансформишући 14.5.1.1.(1). 
трансформист(а), -а м, мн. трансформи

сти, ген. трансформiiста, трансформистима 

14.1.1.е. 

трансформitстичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
трансфузија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -нја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трiнсфузионii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
трансфундitрати, трансфундiiрам, 3. n. мн. 

трансфундирају, прип. сад. трансфундирајући 

14.5.1.1.(3). 
трiнсценденталан и трансцендеНТiiлан, 

-лна, -лно, одр. трансцендентаЛНii и трансцен

денталнii, -а, -5, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трансценденталitзам, -зма м 6.1.3.; 

14.1.1.с. 

ТрансхимаЛliја, -ајё ж, инстр. -лајом 1.2.1.1.h.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. = Трансхималаји, -аја м мн. 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

Трансхималаји = Трансхималаја (В.) 

трансхималiiјскй, -а, -5, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
5.1.3.; 4.2.а. 

трансценденталист(а), -ё м, мн. трансцен

денталисти, трансценденталiiста, трансцен

денталистима 14.1.1.е. 

трiнсцендеНТiiЛНО и трансцендентiiлно, 

прип. 14.6. 
трансценденталност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трансцендентан, -тна, -тно, одр. трансцен

дентнн, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трансцендентно, прип. 14.6. 
трансцендентност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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трансценденцнја 

трансценденција, -е ж, дат. -ији, ИИСТР. -ијом, 

геи. ми. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трансцендИрати,трансцендйрам,3. п. ми. 

трансцендирају, прип. сад. трансцендирајући 

14.5.1.1.(3). 
транчирати = транширати (в.) 

трiнша, -е ж, геи. ми. транша и траншй 

14.1.2.1.Ь. 

траншеја, -е ж, геи. ми. -еја 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
транширати, траншйрам, 3. п. ми. транши

рају, прип. сад. транширајући = транжирати, 

транжйрам, 3. п. ми. транжирају, прип. сад. тран
жирајући = транчирати, транчйрам, 3. п. ми. 
транчирају, прип. сад. транчирајући 14.5.1.1.(3). 

трiп, трапа М, ми. трапови, трапова и трiп, 

трапа М, ми. трапови, трапова, (део авиона, 

аутомобила; мердевине од ужета) 14.1.1.С. 

трiп, трапа м, ми. трапови, трапова, UaMa у 
земљи) 14.1.1.С. 

трiпавац, -авца М, иистр. трапавцем, ми. тра

павци, трапаваца, трапавцима 6.2.1.; ll.1.1.a.; 
14.1.1.а. 

трiпавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трапезист(а), -е М, ми. трапезисти, трапезй

ста, трапезистима 14.1.l.е. 

трапезисткиња, -ё ж, геи. ми. трапезисткй

ња 14.l.2.l.Ь. 

трiпер и трапер, -а М, иистр. -ом, ми. трапе

ри и трапери, трапера 14.1.1.а. 

трапист, -а М, ми. траписти, трапйста, (вр

ста сира) 14.1.l.С. 

трапист(а), -е м, ми. траписти, трапйста, 

трапистима, (католички калуђер) 14.l.1.е. 

трапистички, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трiпити, трапйм, прип. сад. трапећи, прид. 

трп. трапљен и трапити, трапйм, прип. сад. тра

пёћи, прид. трп. трапљен 14.5.1.1.(4) 
трасант, -а м, ми. трасанти, трасаната, тра

сантима 6.3.; 14.1.1.С. 
трасат, -ата М, ми. трасати, трасата 14.1.l.С. 

трасирати, трасйрам, 3. п. ми. трасирају, 
прип. сад. трасирајући 14.5.1.1.(3). 

трасирка, -е Ж, дат. -ци, геи. ми. -кй 1l.2.l.(I); 
14.1.2.1.Ь. 

трпа и трпа, -ё ж, геи. ми. трата и трата 

14.l.2.1.Ь. 
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Трачаннн 

трпити, тратйм, прип. сад. тратећи, прид. трп. 

траћен 14.5.1.1.(4). 
трпорак, -орка м, ми. траторци, траторака, 

трiiторцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
траума и траума, -ё ж, геи. ми. траума и тра

ума 14.1.2.1.Ь. 

трауматИзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
трауматизовати, трауматизујем, прип. сад. 

трауматизујући 14.5.1.1.(2) (и трауматизирати, 
трауматизйрам, 3. п. ми. трауматизирају, прип. 
сад. трауматизирајући 14.5.1.1.(3». 

трауматолошки, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
трауматски и трауматски, -а, -о, геи. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
траума-центар, траума-цёнтра М, иистр. 

траума-цёнтром, ми. траума-цёнтри, траума

-цёнтара, траума-цёнтрима 12.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

трафика, -е Ж, дат. -ци, геи. ми. трафйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трафикант, -а М, ми. трафиканти, трафика

ната, трафикантима 6.3.; 14.1.1.С. 
трафиканткиња и трафиканткиња, -е ж, 

геи. ми. -йња 14.1.2.1.Ь. 

трафикантски, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
трiфо-станица, -ё ж, геи. ми. трiiфо-стii

нйца, (Клајн 2009: "шрафо-сшанuца") 12.1.; 
14.l.2.1.Ь. 

трахеалан, -лна, -лно, одр. трiixеалнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трахеида, -е Ж, геи. ми. -ида 14.1.1.С. 

трахеја и трахеја, -е Ж, геи. ми. трахеја 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

трахеотомија, -е Ж, дат. -иј и, иистр. -иј ом, геи. 

ми. -йја 5.1.5.; 14.l.2.1.Ь. 
трахит, -ита М, ми. трахити, трахита 

14.1.1.С. 

трах6м, -6ма м, ми. трах6ми, трах6ма 14.1.1.С. 

= трах6ма, -е ж, геи. ми. трах6ма 14.1.2.1.Ь. 

трах6ма = трахом (в.) 
трач, -а М, иистр. -ем (не -ом), ми. трачеви, 

трачева 14.1.1.Ь.С. 

трачак, -чка м, ми. трачци, трачака, трачци

ма 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Трачаиин, Трачанина м, ми. Трачани, Тра

чана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.С. 



Трачiнка 

Трачiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
трачара, -ё ж, геи. МИ. трачара 14.1.2.1.Ь. 

трачарија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијбМ, геи. МИ. 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трачати, трачам, прип. сад. трачајући и TpJi

чати, трачам, прип. сад. трачајући 14.5.1.1.(3). 
трJiчер, -а М, вок. -у, иистр. -ом, МИ. трачери, 

трачёра 14.1.1.а. 

трачерiј, -аја М, иистр. трачерајем (не -ом), 

МИ. трачераји, трачераја 14.1.1.Ь.С. 

трJiчёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трачиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. трачићи, 

трачйћа и трачiili, -ића М, иистр. трачићем, МИ. 

трачићи, трачићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
трJiчица, -ё ж, геи. МИ. трачйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

трiчкii, -а, -б, геи. МИ. -йх, (према Трiкија) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
трiчнii, -а, -б, геи. МИ. -йх, (према трвк) 

4.2.а.; 14.3. 
трачница, -ё ж, геи. МИ. трачнйца 14.1.2.1.Ь. 

трачничкii, -а, -б, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трбосек и трБОсек ек. уп. ијек. трбосјек и 

трБОсјек (в.) 

трбосјек ијек. (ек. трбосек), -а М, МИ. тр60с(ј)е

ЦИ, тр60с(ј)ёка, тр60с(ј)ецима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.2.1.(2); 12.1.; 14.1.1.С. 

тРбув не него тРбух (в.) 

тРбух (не тРбув), -а М, МИ. тј>6уси, тр6уха, 

тј>6усима 4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трбухозборац, -рца М, иистр. тр6ухоз66рцем, 

ми. тр6ухоз66рци, тр6ухоз6браца, тр6ухоз66р

цима 6.2.1.; 4.1; 11.1.1.а.; 12.1.; 14.1.1.а.Ь. 
трбухозборачкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.1.; 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
трбухозборство, -а с 4.1.; 12.1.; 14.1.3. 
тРбушаст, -а, -о, одр. тј>6ушастй, -а, -б, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тРбушатiiст, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трбушчиli и тРбушчиli, -а М, иистр. -ем, МИ. 

-чићи, -чйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
тРбушко и трбушко, -а М, МИ. -шци, -шiiка, 

-шцима 6.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тРбуШНii, -а, -б, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

трговчиli 

тРбушница, -ё ж, геи. МИ. тј>6ушнйца 

14.1.2.1.Ь. 

тРБУШНiiСТ, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трвеннк, -ика М, МИ. трвеници, трвеника, тр

веницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трвнти (се), трвим (се), прип. сад. тј>вёћи (се), 

прид. трп. тј>вљен 14.5.1.1.(4). 
трг, -а М, пок. тргу, МИ. тргови, тргбва и трг, 

-а м, пок. (о) тргу, МИ. тргови, тргбва 14.1.1.С. 

Трг (Трг) Републикё, Трга (Трга) Репу6ли

кё м 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Трг (Трг) СЛОбодё, Трга (Трга) Сл060дё м 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
тргавица, -ё ж, геи. ми. тргавйца 14.1.2.1.Ь. 

тргалац (не тргаоц), -аоца М, иистр. -аоцем 

(не -ом), ми. трагаоци, трагалаца, трагаоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
трганчиliи, трганчйћii М МИ. 3.1.3.; 14.1.1.с. 
тргаоц не него тргалац (в.) 

тргати (се), тргам (се), прип. сад. тргајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
тргаliй, -а, -ё, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тргачина, -ё ж, геи. МИ. тргачйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тргља, -ё ж, геи. МИ. тргљй 14.1.2.1.Ь. 

тргнути = трliи, тргнём 14.5.1.1.(1). 
трговац, -бвца М, иистр. -бвцем (не -ом), 

МИ. тргбвци, трговаца, тргбвцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.; 14.1.1.а. 

трговачкii, -а, -б, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трговина и трговина, -ё ж, геи. МИ. трговина 

и трговйна 14.1.2.1.Ь. 

трговннство и трговннство, -а с, ген. МИ. 

-става 14.1.3. 
трговишнii, -а, -б, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Трговиште (РУМ. Пrgоvi~tе), -а с 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.3. и трговйште, -а с, геи. МИ. трго
вйшта 14.1.3. 

тргiiвчев, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тргiiвчина, -ё ж, геи. МИ. тј>говчйна 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тргiiвчити, трговчйм, прип. сад. ТРГбвчёћи 

14.5.1.1.(4) 
трговчиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. тргов

чићи, трговчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
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ТргуЖију 

Тргу Жију (РУМ. Тirgu Jiu), -Жија М, иистр. 
-Жијем 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

требати, трёба(м), прил. сад. трёбајући 

14.5.1.1.(3). 
Требевйfi, -ића М, инстр. Требевићем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1.а.Ь. 
требевйfiкй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Требетин (чеш. ПеЫШп), -а М 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Требијеш, Трёбијеша М, иистр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

требнлац ек. УП. ијек. тријебилац 

требнлица ек. УП. ијек. тријебилнца 

требнло ек. УП. ијек. тријебнло 

Требињац, -њца М, инстр. Требињцем, мн. 

Требињци, Требйњаца, Требињцима, (станов

ник Требиња) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 1I.1.1.а.; 14.1.1.з.h. 
и требињац, -њца М, инстр. требињцем, мн. тре

бињци, требйњаца, требињцима, (дуван) 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

Требиње, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
Требiiњка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.I.I.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1. 
требiiњскй, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
трбиоц не него требнлац (В. тријебилац) 

требнтн (се) ек. УП. ијек. тријебити (се) 

Требнч (чеш. ПеЫс), -а М, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Требишњица, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
требљење, -а с, ген. мн. требљења 14.1.3. 
трёбнйк, -а М, мн. трёбнйци, трёбнйка, трёб-

нйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трезан ек. УП. ијек. тријезан 

трёзвеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трезвењiк -а М, мн. трезвењаци, трезвења

ка, трезвењацима 1I.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
трезвењакиња, -ё ж, ген. мн. трезвењакй

ња 14.1.2.1.Ь. 

трезвењiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трезвењаштво, -а с, ген. мн. трезвењаштва 

14.1.3. 
трезнити ек. УП. ијек. тријезнитн 

трезно, прил. 14.6. 
трезност ек. УП. ијек. тријезност 
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тренутност 

трезноfiа, -ё ж, ген. мн. трезноћа 3.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

трејдјунионист(а), -е М, мн. трејдјунио

нисти, трејдјунионйста, трејдјунионистима 

14.1.1.е. 

трејдмарк, -а М 14.1.1. 
трекинг, -а М, мн. трекинзи, трёкйнга, тре-

кинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трем ек. УП. ијек. тријем 

тремак ек. УП. ијек. тријемак 

тремiрош, -а М, инстр. -ом И -ем, МН. тре

мароши, тремароша = тремiш, -аша М, инстр. 

тремашом и тремашем, МН. тремаши, трема

ша 14.1.1.Ь. 

тремiш = тремарош (В.) 
тремнн = тремскн (В.) 
тремовннк, -а М, мн. тремовнйци, тремов

нйка, тремовнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тремолирати, тремолйрам, 3. л. мн. трмоли

рају, прил. сад. тремолирајући 14.5.1.1.(3). 
трёмоло, -а М, МН. трёмоли, трёмола 

14.1.1.с. 

тремскн = тремнн ек. УП. ијек. трНјемскн 
трен, -а М, мн. тренови, тренова, (кола са хра

ном, комора; трамвај, воз) 14.1.1.с. 

трен, -а м, мн. тренови, тренова, (тренутак) 

14.1.1.с. 

трёнд, -а м, мн. трендои, трендова 14.1.1.с.; 

15.1.1.а. 

тренерка и тренерка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. 

-кй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тренимице и трёнимице, прил. 14.6. 
трёнимичан, -чна, -чно, одр. трёнимичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тренинг, -а М, мн. тренинзи, тренйнга, тре

нинзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тренИрано, прил. 14.6. 
тренирiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тренирати (се), тренйрам (се), 3. л. мн. трени

рају (се), прил. сад. тренирајући (се) 14.5.1.1.(3). 
треномице и трёномице, прил. 14.6. 
тренутак, -тка М, мн. тренуци, тренутака, 

тренуцима 6.2.1.; 1О.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тренутност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



TpeHylie 

TpeHylie, -а с, ген. мн. тренућа и TpeHylie, -а 
с, ген. мн. TpeHyћii 14.1.3. 

трепавичав, -а, -о, одр. трёпавичавй, -а, -о, 

ген. мн. -их = трепавичаст, -а, -о, одр. трёпави

части, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
трепавичаст = трепавичав (В.) 

треперљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трепетiљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трепетати,трепећем,прил. сад. трепећући 

14.5.1.1.(2). 
трепетљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трепетљика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трепка, -е Ж, дат. -ци, мн. трёпке, трёпiiка и 

трёпкй, трёпкама 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трепљiр, -ара м, инстр. трепљаром и тре

пљарем, мн. трепљари, трепљара 14.1.1.Ь.с. 

трепљати, трёпљем, прил. сад. трёпљући 

14.5.1.1.(1). 
трепљiш, -аша м, инстр. трепљашом и 

трепљашем, мн. трепљаши, трепљаша, зоол. 

14.1.1.Ь.с. 

трепљика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. трёпйљкй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трептiј, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. трёпта

ји, трёптаја 14.1.1.с. 

трептiјнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
трептати, трёпћем, прил. сад. трёпћући, (за

тварати и отварати очи) 14.5.1.1.(2). 
трептати, трептйм, прил. сад. трептећи (тре

перити) 14.5.1.1.(4). 
трептiч, -ача м, инстр. трептачом и трепта

чем, мн. трептачи, треппiча 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
трептети ек. уп. ијек. трептјети 

трептјети ијек. (ек. трептети), трептим, 

прил. сад. трептећи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
трепliење, -а с, ген. мн. трепћења 14.1.3. 
Трепча, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. и Трепча, 

Трёпача с мн., Трёпчима 6.2.2.а.; 14.1.3. 
трепчiнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Трепчанин, -а м, мн. Трёпчани, Трёпчана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.с. 
Трепчiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 

трепчiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

трес ек. уп. ијек. трйјес 

тресак ек. уп. ијек. трйјесак 

тресiч, -ача, инстр. -ачом и -ачем, мн. треса

чи, тресача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
тресет, -а м, мн. трёсети, трёсета, (треска) 

14.1.1.с. 

тресет, -а м, мн. тресети, трёсета, (врста 

угља или земљишта) 14.1.1.с. 

тресетiiшнii и тресетiiшнii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
тресетiiште и тресеТiiште, -а с, ген. мн. 

-йшта 14.1.3. 
TpeceTHii и TpeceTHii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тресетница и тресетница, -е Ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

Тресибаба, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
тресигаliа, -е м, мн. тресигаће, тресигаћа 

14.1.1.а. 

тресилац (не тресиоц), -иоца м, инстр. -ио

цем (не -ом), мн. тресиоци, тресилiiца, тресио

цима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
тресиоц не него тресилац (В.) 

треска ек. уп. ијек. тријеска 

Трескавица, -е Ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. и тре
екавица, -е Ж, инстр. трескавицом, ген. мн. -йца, 

(дрхтавица) 14.1.2.1.Ь. 

трескавичина, -е Ж, ген. мн. -ина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

трескавичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трескати, трёскам, прил. сад. трёскајући 

и трескати, трескам, прил. сад. трескајући 

14.5.1.1.(3). 
трескiiч, -ача м, инстр. трескачом и треска

чем, мн. трескачи, трескача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
трескотати, трескоћем, прил. сад. трескоћу

ћи 14.5.1.1.(2). 
тресло ек. уп. ијек. трйјесло 

трести и трести, тресем, тресеш, тресе, 

тресемо, тресете, тресу, прил. сад. тресући, прид. 

трп. тресен 14.5.1.1.(1). 
тресукати (се), тресучем (се), прил. сад. тре

сучући (се) 14.5.1.1.(1). 
TpeliiK, -ака м, мн. трећliци, TpeћliKa, Tpeћli

цима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
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треliакиња 

треliакиња, -е Ж, ген. мн. трећакйња 

14.1.2.1.Ь. 

треliачити, трећiiчим, прип. сад. трећачећи 

14.5.1.1.(4). 
треliе-, први део сложеница. 

треliё и треliе, прип. 14.6. 
треliекатегорнйк, -а м, мн. трећекатегор-

ници, трећекатегорника, трећекатегорницима 

l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
треliекласан,-сна,-сно,одр.трећекласнЙ, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
треliелигiш, -аша м, инстр. -ом И -ем, мн. 

трећелигаши, трећелигаша 14.1.1.а.Ь. 

треliерaiзредан, -дна, -дно, одр. трећеразред

ни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
треliерaiзредац, -еца м, инстр. трећеразрецем, 

мн.трећеразреци,трећеразредаца,трећеразре

цима 6.2.1.; 1O.I.2.1.a.; l1.1.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 
треliестепенii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Tpeliii, -а, -е, ген. мн. -йх 14.4.2. 
Треliй међународнй конгрес славiiстi 

1.2.1.1.р.; 14.1.1. 
треliй пут, прип. 14.6. 
Треliй рајх, Трёћег рајха м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

треliина и треliина, -е Ж, ген. мн. трећина и 

трёћйна 14.1.2.1.Ь. 

треliојагњеница, -е Ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

треliоредiш, -аша м, инстр. треliоредашом 

и трећоредашем, мн. трећоредаши, трећореда

ша 14.1.1.а.Ь. 

тречентист(а), -е м, мн. тречентисти, тре

чентиста, тречентистима 14.1.1.е. 

треченто, -та м, мн. треченти, тречента 

14.1.1.С. 

трешете, трешета ж мн. И трешете, трёшета 

ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

трешња, -е ж, мн. трёшње, трёшања, трё

шњама, бот. 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

трешња, -е Ж, ген. мн. трешњи и трешња, 

(тресење, потрес)14.1.2.1.Ь. 

трешњевiк, -ака м, мн. трешњеваци, тре

шњевака, трешњевацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 

= трешњевац, -вца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

трёшњевци, трёшњеваца, трёшњевцима = тре-
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шњовац, -овца м, инстр. -ем (не -ом), мн. трё

шњовци, трёшњоваца, трёшњовцима 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.С. 

трешњевац = трешњевiк (в.) 
трешњовац = трешњевiк (в.) 
трешњевача = трешњовача, -е Ж, ген. мн. 

-ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трёшњевина = трёшњовина, -е Ж, ген. мн. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

трешњiiк, -ика м, мн. трешњици, трешњика, 

трешњицима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трёшњичица, -е Ж, ген. мн. -йца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

трёшњовача = трёшњевача (в.) 
трёшњовина = трёшњевина (в.) 
трештати, трештйм, прип. сад. трештећи 

14.5.1.1.(4). 
трештен и трештен, -а, -о, одр. трёштенй и 

трештени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
трёштити, трёштим, прип. сад. трёштећи 

14.5.1.1.(4). 
трешliе ек. уп. ијек. тријешliе 

трёшчица, -е Ж, ген. мн. трёшчица 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

тРЖiiшнii и тржiiшнii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тржiiшно и тржiiшно, прип. 14.6. 
тржiiште и тржiiште, -а с, ген. мн. -йшта 

14.1.3. 
ТРЖНii и ТРЖНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
трзiд в. трзе и трзе 

трзакати се, трзакам се, прип. сад. трзакају

ћи се 14.5.1.1.(3). 
трзалица, -е Ж, ген. мн. трзалйца 14.1.2.1.Ь. 

тjnйљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

трзати се, трзам се, прип. сад. трзајући се 

14.5.1.1.(3). 
трзе и трзе, трзета с, зб. трзад, трзади 

14.1.3.С. 

трзнути (се), трзнем (се) 14.5.1.1.(1). 
три, бр., трију, дат., инстр., пок. трима, ак. три 

14.4.1. 
Три јерарха, Трију јерарха м мн. 1.2.1.1.t.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
три стотине = трИста (в.) 



триангл 

триангл (не тријангл), -а М, МН. ТРЮ1НГЛИ, 

ТРЮlнгла 14.1.1.с. 

триангулација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
триангул8цйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. = трiiaнгулационй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
триангулационй = триангулацйјскй (В.) 

триангулисати, триангулишём, прнп. сад. 

триангулишући 14.5.1.1.(1). 
триархија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -ијом, ген. 

МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
триатлон, -она М, МН. триатлони, триатло

на 14.1.1.с. 

трибрах, -а М, МН. трибраси, трибрiixа, три

брасима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тривијалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Трйвун = ТрИфун (В.) 
Тривундан = Трифундан (В.) 

тригонометрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

ген. МН. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
тригонометрйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
тридесет-, први део сложеница. 

тридесет и тридесет, бр. 14.4.1. 
тридесет (и) седам 12.3.5. 
тридесет (и) сёдмй 12.3.5. 
тридесетак, -ака М, МН. тридесетаци, три

десетака, тридесетацима 11.1.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

тридесетак, прип. 14.6. 
тридесетеро, сјд. индкп., МН. трйдесетери, -е, 

-а, ген. МН. -их 14.1.3. 
тридесетй (не три(д)естй), -а, -о, ген. МН. -йх 

14.4.2. 
тридесетина и тридесетина (не три(ј)ести

на и три(ј)естина), -ё ж, ген. мн. тридесетйна и 

тридесетина 14.1.2.1.Ь. 

тридесетица, -ё ж, ген. МН. тридесетйца 

14.1.2.1.Ь. 

три(д)естй не него тридесетй (В.) 

TpirдeceTKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

TpirдeceTO, прип. 14.6. 

тријебити 

тридесетогодишњак, -а М, МН. тридесетого

дишњаци, тридесетогодишњiiка, тридесетого

дишњацима 1I.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
тридесетогодишњакиња, -ё ж, ген. мн. три

десетогодишњакйња 14.1.2.1.Ь. 

тридесетогодишњй, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тридесетогодишњица, -ё ж, ген. МН. триде

сетогодишњйца 14.1.2.1.Ь. 

тридесетодневнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тридесеторица, -ё ж 14.1.2.1. 
тридесеторо, с јд. индкп., МН. трйдесетори, 

-е, -а, ген. -йх 4.2.а.; 14.1.3. 
триедар, -дра М, инстр. -ом, МН. триедри, три

едара, триедрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тријада, -ё ж, ген. МН. тријада 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

тријаднй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

тријализам, -зма М, МН. тријализми, трија

лизiiма, тријализмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 
тријалист(а), -ё М, мн. тријалисти, тријалй

ста, тријалистима 5.1.5.; 14.1.1.е. 
тријалистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
тријангл не него триангл (В.) 

тријас, -а М, МН. тријаси, тријаса 5.1.5.; 
14.1.1.с. 

тријаскй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

тријебилац (не тријебиоц) ијек. (ек. тре

билац (не требиоц», -иоца М, вок. -иоче, ин

стр. -иоцем (не -ом), МН. тријебиоци, тријеби

лiiцii, тријебиоцима (ек. требиоци, требилаца, 

требиоцима) 2.1.1.; 2.2.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 
14.1.1.а.Ь. 

тријебилица ијек. (ек. требилица), -ё ж, ген. 

МН. -йца 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тријебило ијек. (ек. требило), -а с, ген. мн. 

-йла 2.1.1.; 2.2.2.; 14.1.3. 
тријебиоц не него тријебилац (В.) 

тријебити ијек. (ек. требити), тријебйм 

(ек. требйм), прип. сад. трйјебёћи (ек. требёћи), 

прид. трп. тријебљен (ек. требљен) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 
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тријезаи 

тријезан ијек. (ек. трезан), -зна, -зно, одр. 

тријезнй (ек. трёзнй), -а, -о, геи. ми. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

тријезнити ијек. (ек. трезнити), тријезнйм 

(ек. трёзнйм), прип. сад. тријезнёћи (ек. трезнё

ћи), прид. трп. тријежњен (ек. трёжњен) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

тријезност ијек. (ек. трезност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

тријем ијек. (ек. трем и трем), тријема (ек. 

трема и трема) м, мн. тријемови, тријемова, (ек. 

трем ови, тремова и тремови, трем ова) 2.1.1.; 
2.2.1.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 

тријемак ијек. (ек. тремак), -мка м, ми. три

јемци, тријемака, тријемцима (ек. трем ци, тре

мака, тремцима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

тријемскй = тријемнii ијек. (ек. тремскн = 
тремнн), -а, -о, ген. ми. -йх 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

тријенале, -а м, ми. тријенали, тријенала 

14.1.1.С. 

тријер, -а м, иистр. -ом, МИ. тријери, трије

ра 14.1.1.Ь.С. 

тријера, -ё ж, геи. мн. тријера 14.1.2.1.Ь. 

тријерисати, тријеришём, прип. сад. трије

ришући 14.5.1.1.(1). 
тријес ијек. (ек. трес), -а м, пок. (о) тријесу (ек. 

тресу), тријесови, тријесова, тријесовима (ек. 

тресови, тресова, тресовима и трёсови, трёсо

ва, трёсовима) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.С. 
тријесак ијек. (ек. тресак), -ска м, пок. (о) 

трйјеску и тријеску (ек. (о) трёску и треску), 

ми. тријесци, тријесака, тријесцима (ек. трёсци, 

трёсака, трёсцима) и трёскови, трёскова, трё

сковима, ек. и ијек. 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

Тријеска, -ё Ж, дат. -ки (не -ци) 1.2.2.1.; 
11.3.2.с.; 14.1.2.1. 

тријешliе ијек. (ек. трешliе), тријешћii (ек. 

трёшћа) с зб. 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
тријумвiiр, -ира м, инстр. -ом, мн. тријумви

ри, тријумвира 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
тријумвират, -ата м, мн. тријумвирати, три

јумвирата 5.1.5.; 14.1.1.С. 
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тријумф (не триумф), -а м, ми. тријумфи, 

тријумфа 5.1.5.; 14.1.1.С. 
тријумфалан, -лна, -лно, одр. тријумфалнй, 

-а, -о, геи. ми. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тријумфализам, -зма м 5.1.5.; 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

тријумфално, прип. 5.1.5.; 14.6. 
тријумфатор, -а м, иистр. -ом, МИ. триј:умфа

тори, тријумфатора 5.1.5.; 14.1.1.а. 
трнјумфаторскii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
тријумфовати, тријумфујём, прип. сад. три-

јумфујући 14.5.1.1.(2). 
трикiipије, трикйрйја Ж ми. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трик, -а м, ми. трикови, трикова 14.1.1.С. 

триклiiнијум, -а м, иистр. триклйнијумом, 

МИ. триклйнијуми, триклйнијума (и триклii

ннј, -ија м, иистр. триклйнйјем, ми. триклйнйји, 

триклйнйја) 14.1.1. 
триклиНИЧНii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трико, -оа м, иистр. трикоом, МИ. трикои, три

коа, трикоима 5.2.3.; 14.1.1.С. 
трИлннг, -а м, ми. трилинзи, трилйнга, три

линзима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трилион, -6на м, МИ. трили6ни, трили6на 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
трнлогија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

МИ. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
триместар, -стра М, инстр. -стром, ми. триме

стри, триместара, триместрима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
триместарскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

= триместралан, -лна, -лно, ОДр. триместралнй, 

-а, -о, ген. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
триместралан = триместарскii (в.) 
триметар, -тра М, МИ. -метри, -метара, -ме

трима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тримо, -оа М, иистр. -оом, МИ. тримои, три

моа, тримоима 5.2.3.; 14.1.1.С. 
тринаес не него тринаест (в.) 

тринаест (не тринаес или тринес(т», бр. 

14.4.1. 
тринаестак, -тка М 6.2.1.; 14.1.1. 
тринаестерац, -рца М, иистр. -ем (не -ом), МИ. 

тринаестерци, тринаестераца, тринаестерцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
тринаестерачкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 



тринаестеро 

тринаестеро р. = тринаесторо (в.) 
тринаести, -а, -о, ген. мн. -йх 14.4.2. 
тринаестина и тринаестина, -ё ж, ген. мн. 

тринаестйна и тринаестина 14.1.2.1.Ь. 

тринаестица, -ё ж, ген. мн. тринаестйца 

14.1.2.1.Ь. 

тринаесто-, први део сложеница. 

тринаестоrодИШЊii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тринаестоrодишњица, -ё ж, ген. мн. трина

естогодишњйца 14.1.2.1.Ь. 

тринаестодневни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тринаесто, прил. 14.6. 
тринаесторица, -ё м 14.1.1.Ь. 

тринаесторо = тринаестеро, с јд. 14.1.3. 
тринес(т) не него тринаест (в.) 

Тринидiiд и Tooaro 1.2.1.2.2.а. 
тринитротолуол, -6ла м, мн. тринитрото-

луоли, тринитротолуола 14.1.1.Ь. 

трио, -ија м, дат. трију, инстр. триом, мн. три

ји, трија, тријима 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.1.С. 
триод, -а м, мн. триоди, триода 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

триода, -ё ж, ген. мн. триода, електр. 5.2.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

триола, -ё ж, ген. мн. триола и три6ла, -ё ж, 

ген. мн. триола, муз. 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
триолет, -а м, мн. триолети, триолёта 5.2.3.; 

14.1.1.С. 

трипераш, -аша м, инстр. триперашом 

и триперашем, мн. трипераши, трипераша 

14.1.1.Ь.С. 

триплет, -ета м, мн. триплети, трипле

та 14.1.1.С. = триплета, -ё ж, ген. мн. -ета 

14.1.2.1.Ь. 

триплета = триплет (в.) 

Трйnоли, -ија м, инстр. -иј ем 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. и триполи, -ија м, инстр. -иј ем, ген. мн. 

-лйја 5.1.5.; 14.1.1.С. 
трйnолiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Три

поли) 1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.2.а. 
Трйnолис, -а м, (античко име за Трйnоли) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
триполнски, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Три

полне) 1.2.2.1.; 4.2.а. 

трифоријум 

Триполитанац, -нца м, инстр. Триполитан

цем (не -ом), мн. Триполитанци, Триполитана

ца, Триполитанцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; l1.1.1.а.; 

14.1.1.а.Ь. 

ТриполИтiiнија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

(данас Либија) 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ТрнполИтанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
триполИтiiнски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

триптих, -а м, мн. триптиси, триптйха, 

триптисима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. = триптихон,-а 

м, мн. триптихони, триптихона 14.1.1.С. 

триптнхон = триптих (в.) 

трипуднјум, -а м, инстр. трипудијумом, мн. 

трипудијуми, трипудијума (и трипудiiј, -ија м, 

инстр. трипудијем, мн. трипудији, ген. мн. три

пудйја) 14.1.1. 
Трипун = ТрИфун (в.) 
Трипуњдан = Трифундан (в.) 

трипут и трипут = три пута, прил. 14.6. 
триста = три стотине, бр. 14.4.1. 
трнста- = трнсто-, први део сложеница. 

тристаrодишњи, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тристаrодншњнца, -ё ж, ген. мн. тристаго

дишњйца 14.1.2.1.Ь. 

тристо- = триста- (в.) 

тристоти = тристотинити, -а, -о, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

тристотинитii = тристотii (в.) 
трИтнјум, -а м, инстр. тритијумом, мн. трити

јуми, тритијума (и трИтиј, -ија м, инстр. трити

јем, мн. тритији, тритйја) 14.1.1. 
Тритон, -а м, мнтол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1.а. и трн

тон, -а м, мн. тритони, тритона, бот. 14.1.1.С. 

тритон, -она м, мн. тритони, тритона, хем. 

14.1.1. 
триliида, -ё ж, ген. мн. триhйда 14.1.2.1.Ь. 

триумф не него тријумф (в.) 

трифора, -ё ж, ген. мн. трйфора 14.1.2.1.Ь. 

= трифоријум, -а м, инстр. трифоријумом, мн. 

трифоријуми, трифоријума (и трифориј, -ија 

м, инстр. трифоријем, мн. трифорији, трифорй

ја) 14.1.1. 
трифоријум = трифора (в.) 
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трифтонг 

трифтонг, -а м, мн. трифтонзи, трйфтонга, 

трифтонзима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трифтоншкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ТрИфун = Трйвун = Трйпун, -а м, вок. -е 

1.2.1.1.a.f.; 14.1.1.а. 
Трифундан = Тривундан = Трйпуњдан, -а 

м, лок. (о) Трйфундану 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
трихијаза, -е Ж, ген. мн. -аза 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

трихотомија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
трйцепс, -а м, мн. трйцепси, трйцепса 

14.1.1.С. 

трiiцијум, -а м, инстр. трiщијумом, мн. трй

цијуми, трйцијума (и трiiцйј, -иј а м, инстр. трй

цијем, мн. трйцији, трйција) 14.1.1. 
трицикл, -а м, мн. трицикли, трицикла и 

трицикла 14.1.1.С. 

трйчав, -а, -о, одр. трйчави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
трйчаво, прил. 14.6. 
тричавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трйчан, -чна, -чно, одр. трйчнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тричарија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
три-четири, три-четири стотине, бр. 

14.4.1. 
трка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. тfжа 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

тркати се, тј'ЈКам се, прил. сад. тркајући се, 

(такмичити се у брзини) 14.5.1.1.(3). 
тркати, трчем, прил. сад. трчући 14.5.1.1.(1) 

и т(жам, прил. сад. Тlжајући Uурити кога) 

14.5.1.1.(3). 
тј)Каћй, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тркач, -ача м, инстр. тркачем, мн. тркачи, тр-

кача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
тркачев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тркачи ца, -е Ж, ген. мн. трюiчица 14.1.2.1.Ь. 

тркачицин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тркачкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тркё и тркё, прил. 14.6. 
тркимицё, прил. 14.6. 
тркљаш, -аша м, инстр. тркљашем, мн. тр

кљаши, тркљаша 14.1.1.Ь.С. 
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трнци 

тркнути, тркнем и тркнути, тркнем 

14.5.1.1.(1). 
трлити, трлим, прил. сад. трлећи, прид. трп. 

трљен 14.5.1.1.(4). 
трлица, -е Ж, ген. мн. трлица 14.1.2.1.Ь. 

трличати, трличам, прил. сад. трличајући 

14.5.1.1.(3). 
трло, -а с, ген. мн. Тlша (стаја за стоку) 14.1.3. 
трло, -а с, ген. мн. тfша (мрестилиште) 

14.1.3. 
тр.њати, трљам, прил. сад. трљајући, (лутати, 

скитати) 14.5.1.1.(3). 
трљати, трљам, прил. сад. трљајући 

14.5.1.1.(3). 
трмка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трнавак, -вка м, мн. тРнавци, TpHiiвaKa, тР

навцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. = трнавац, 

-вца м, мн. трнавци, трнаваца, трнавцима 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.С. 

трнавац = трнавак (в.) 
трнак, -нка м, мн. тРнци, тРнака, тРнцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.c. 
трнити, трним, прил. сад. трнећи, прид. трп. 

трњен 14.5.1.1.(4). 
трнић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. трнићи, 

трнића и трнйћ, -ића м, инстр. трнићем (не -ом), 

мн. трнићи, трнићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
трнйште, -а с, ген. мн. -ишта 14.1.3. 
трнка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.Ь. 

Трнова(рум. Тiгпоvа),-еж 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
трновача, -е ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трновитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трновка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

трнулић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. трну

лићи, трнулићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь.С. 
трн ути, трнем, прил. сад. трнући, прид. трп. 

трњен, (бити обузет трнцима) 14.5.1.1.(1). 
трнути, трнем, прил. сад. тРнући, прид. трп. 

тРњен, (гасити) 14.5.1.1.(1). 
трнци, трнаца м мн., дат. трнцима 6.2.1.; 

14.1.1.С. 



трњак 

трњак, -ака м, мн. трњаци, трњака, трњаци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трње, трња с зб. 14.1.3. 
трњевит, -а, -о, одр. трњевитй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
трњёње, -а с, ген. мн. -ёња, (према трн ути) 

14.1.3. 
трњёње, -а с, ген. мн. -ёња, (према трнути) 

14.1.3. 
тро-, први део сложени ца. 

Троа (фр. Тrоуеs),-оё ж, инстр. Троом 1.2.l.l.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
троатоман и троатоман, -м на, -мно, одр. 

троатомнй и троатомнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

тробiзан, -зна, -зно, одр. тробiiзнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трОбојан, -јна, -јно, одр. тробојнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трОбојка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. = трОбојница, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

трОбојница = трОбојка (в.) 
троб6јност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трОбрiзднй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 10.2.; 

14.3. 
ТРОбрид, -а, -о, одр. тробридй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. = трОбрiiдан, -дна, -дно, одр. тро

брйднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трОбрiiдан = трОбрид (в.) 

троватёљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тровiч, -ача м, инетр. тровачем, мн. тровачи, 

тровача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
тровiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тровёран и троверан ек. уп. ијек. тровјё

ран 

троверац ек. уп. ијек. тровјерац 

тровјёран и тровјеран ијек. (ек. тровёран и 

троверан), -рна, -рно, одр. тровјёрнй И тровјер

нй (ек. тровёрнй и тровернй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тровјерац ијек. (ек. троверац), тровШёрца м, 

вок. тровU)ёрче, инстр. тровШёрцем (не -ом), мн. 

тровU)ерци, тровШераца, тровU)ерцима 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

троивичан 

тровлiшliе, -а с, ген. мн. тровлашћа 14.1.3. 
троврсан не него троврстан (в.) 

ТРОВРСНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

троврстан (не троврсан), -сна, -сно, одр. 

троврснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 7.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Троrиранин, -а м, мн. Трогирани, Трогирiiна 

1.2.l.1.d.; 14.1.1.а.С. 
Трогирiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
троrоД, -а, -о, одр. трогодй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
трогодац, -гоца м, мн. трогоци, Tpoгoдiiцa, 

трогоцима 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.С. 
троrодишњiк, -а м, мн. трогодишњаци, 

трогодишњака, трогодишњацима 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

троrоче, -ета с, зб. трогочад, ген. трогоча

дИ 14.1.3.С. 

тродёлан ек. уп. ијек. тродијелан 

тродијелан ијек. (ек. тродёлан), -лна, -лно, 

одр. тродијелнй (ек. тродёлнй), -а, -о, ген. МН. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тродимензионiлан, -лна, -лно, одр. тро-

димензиналнй, -а, -о, ген. МН. -йх 5.2.3.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

тродимеНЗИОНiлно, ПРНn. 5.2.3.; 14.6. 
тродимензионалност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тродневнй и троднёвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
трожичан, -ч на, -чно, ОДр. трожичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трозвук, -а м, МН. трозвуци, трозвука, тро

звуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трозвучан, -чна, -чно, одр. трозвучнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трозуб, -а м, МН. трозуби, трозуба = трозу

бац, -зупца м, инстр. -зупцем (не -ом), МН. тро

зупци, трозубаца, трозупцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 
14.1.1.с. 

трозуб, -а, -о, ОДр. трозубй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
трозубац = трозуб (в.) 
троивичан, -чна, -чно, ОДр. троивичнй, -а, 

-о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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троимен 

троимен, -а, -о, одр. троименй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
троипОсобнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Троја, -е ж 1.2.1.1.a.; 14.1.2.1. 
Тројанац, -нца м, инстр. Тројанцем, мн. Тро

јанци, Тројанаца, Тројанцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
1I.1.1.a.; 14.1.1.а.Ь. и тројанац, -нца м, инстр. тро
јанцем, мн. тројанци, тројанаца, тројанцима, 

(врста народне игре; покр. мушко дете рођено 

при истом порођају кад ијош двоје деце) 6.2.1.; 
14.l.l.Ь. 

Тројанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
троје, тр6га и тројега, дат. тр6ма, тр6ме, 

тројему, инстр. тр6ма, пок. (о) тр6ма, тр6ме, 

тројему, мн. троји, -а, -е, ген. тројйх, тројйм(а) 

14.4.3. 
тројезичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тројезичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
троје-четворо = тројица-четворица 14.4. 
тројити (се), тројйм (се), прип. сад. тројећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
тројичинданскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

тројица, -е ж 14.1.2.1.Ь. 

Тројица, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Тројице, Тројйца ж мн. 1.2.1.1.t.; 14.1.2.1.Ь. 
Тројичин ,цан, Тројичина дана и дне м, пок. 

(о) Тројичину дану и дне 1.2.1.1.t.; 14.1.1. 
тројичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
тројка, -е Ж, дат. -ци, мн. тројке, тројака и 

тројкй, тројкама и тројка, -е ж, дат. -ци, мн. 

тројке, тр6јкй и Tpojiiкa, тр6јакама 6.2.2.Ь.; 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тројкаш, -аша м, инстр. тројкашом и тројка

шем, мн. тројюiши, тројкаша 14.1.1.а.Ь. 

тројке и тројке, -кй ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

тројност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тројство, -а с, мн. тројства, тројетјјва, трој

ствима 6.2.2.а.; 14.1.3. 
Тројство, -а с 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
тројци, тројакјј м мн., тројцима 6.2.1.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тројче, -ета с, зб. тројчад, тројчади 14.1.3.с. 
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тромити 

тројчица и тројчица, -е Ж, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трократан, -тна, -тно, одр. трократнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
TpoKpeBeTHii и TpoKpeBeTHii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
трокрiiлан, -лна, -лно, одр. трокрйлнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тролејбус и тролејбус, -а м, мн. -буси, -бу

са 14.1.1.с. 

тролејбускii и тролејбускii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
тролетан ек. уп. ијек. трољетан 

тролетница ек. уп. ијек. трољетница 

тролеliе ек. уп. ијек. трољеliе 

тролiiст, -а м, мн. тролйсти, тролйста 

14.1.1.с. 

тролист, -а, -о, одр. тролистй, -а, -о, ген. мн. 

-йх тролистан, -сна, -сно, одр. тролиснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
тролистак, -ска м, мн. тролисци, троли

стака, тролисцима 6.2.1.; 1O.I.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

тролистан = тролист (В.) 

трољетан ијек. (ек. тролетан), -тна, -тно, одр. 

трољетнй (ек. тролетнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

трољетница ијек. (ек. тролетница), -е Ж, ген. 

мн. -йцii 2.1.2.; 2.2.2.; 14.l.2.1.Ь. 
трољеliе ијек. (ек. тролеliе), -а с, ген. мн. тро

љeћii (ек. тролећii) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
тром б, -а м, мн. тромбови, тромбова 

14.1.1.с. 

тромбонист(а), -е м, мн. тромбонисти, тром-

бонйста, тромбонистима 14.1.1.е. 

тромеђа, -е Ж, ген. мн. тромеђа 14.1.2.1.Ь. 

тромеђНii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тромесечје и тромесечје ек. уп. ијек. тромје-

сечје и тромјесечје 

тромесечнii ек. уп. ијек. тромјесеЧНii 

тромесечнiiк ек. уп. ијек. тромјесечнiiк 

тромесечно ек. уп. ијек. тромјесечно 

тромесечњак ек. уп. ијек. тромјесечњак 

тромити, тромйм, прип. сад. тромећи, прид. 

трп. тром љен 14.5.1.1.(4). 



тромјесечје 

тромјесечје и тромјесечје ијек. (ек. тром е

сечје и тромесечје), -а с, ген. мн. -ёчја 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

тромјесечнii ијек. (ек. тромесечнii), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
тромјесечнiiк ијек. (ек. тромесечнiiк), -а 

м, мн. тромU)есечници, тр6м(ј)есечника, тро

мU)есечницима 2.1.2.; 2.2.2.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тромјесечно ијек. (ек. тромесечно), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
тромјесечњак ијек. (ек. тромесечњак), -а 

м, мн. тр6мU)есечњаци, тр6м(ј)есечњака, тр6-

м(ј)есечњацима 2.1.2.; 2.2.2.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

тромбоцiiт, -ита м, мн. тромбоцити, тромбо

цита и тромбоцит, -а м, мн. тромбоцити, тром

боцйта 14.1.1.С. 

тромост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тромоторац, -рца м, инстр. тромот6рцем, 

мн.тромот6рци,тром6тораца,тромот6рцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
тронедёљнн и тронедёљнн ек. уп. ијек. тро

недјељнн и тронедјељнн 

тронедељно и тронедељно ек. уп. ијек. тро

недјељно и тронедјељно 

тронедјељнн и тронедјељнй ијек. (ек. тро

недељнй и тронедељнй), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.2.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
тронедјељно и тронедјељно ијек. (ек. трон е

дељно и тронедељно), ПРИЛ. 2.1.2.; 2.2.1.; 14.6. 
троног, -а м, МН. тронози, тронога, тронози

ма = троножац, -шца м, инсТр. -ношцем (не -ом), 

МН. троношци, тр6ножаца, тр6ношцима 6.2.1.; 
8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 

троног = троножан, -а, -о, ОДр. тр6ноги = 
троножни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

тронож(н)ица, -ё ж, ген. МН. тр6нож(н)ица 

14.1.2.1.Ь. 

троножак, -шка м, МН. троношци, тр6но

жака, тр6ношцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

троножан = троног (в.) 
троножац = троног (в.) 

ТРОНОШК8, -е ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

троношке, ПРИЛ. 14.6. 

трОска 

тронутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тронуliе, -а с, ген. МН. тронуМ 14.1.3. 
троп, -а м, МН. тропи, тропа, (стилска фи

гура) 14.1.1.С. 

троп, тропа м, МН. тропови, тр6пова 

14.1.1.С. 

тропалачнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тропiiр, -ара м, инстр. тропаром, МН. тропари, 

тропара 14.1.1.Ь.С. 

трошiрити, тр6парйм, ПРИЛ. сад. тропарёћи 

14.5.1.1.(4). 
тропев ек. уп. ијек. тропјев 

тропи и тропи, тр6па м МН. 14.1.1.С. 

тропјев ијек. (ек. тропев), -а м, ген. МН. троп-

Шёва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
тропол, -а, -о, ОДр. трополи, -а, -о, ген. МН. 

-йх, (начињен од три једнака дела) 4.2.а.; 14.3. 
трополан, -лна, -лно, ОДр. тр6полни, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трополац, -олца, инстр. -ем (не -ом), МН. тр6-

полци, тр6полаца, тр6полцима 6.2.1.; 7.2.2.Ь.; 
14.1.1.Ь.С. 

тропЬстотнii = тропроцентни (в.) 

тропот, -а м, МН. тропоти, тропота 14.1.1.С. 

тропОтати,трОпоћём,прил.сад.тр6поћући 

14.5.1.1.(2). 
тропрег, -а м, МН. тропрези, тропрёга, тро

презима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тропроцентнii = тропЬстотнii, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
тропуliе, -а с, ген. МН. -уМ 14.1.3. 
троразвiiђе, -а с, ген. МН. троразвођа 14.1.3. 
троред, -а м, МН. трореди, трорёда 14.1.1.С. 

троред, -а, -о, ОДр. трореди, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тророг, -а, -о, одр. тр6роги, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тророшка, -е Ж, дат. -ци, МН. тр6рошке, 

тр6рожака и тр6рошки, тр6рошкама 6.2.2.Ь.; 

8.1.2.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трЬсатан и трЬсатан, -тна, -тно, ОДр. тр6сат

ни и тр6сатни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

трОска, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. МН. трбскй 

1l.2.1.(1) или 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 

1151 



трОскок 

трОскок И трОскок, -а М, МН. -СКОЦИ, -скока, 

-скоци ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
троскокаш, -аша М, инсТр. троскоюiшом И 

троскоюiшем, МН. троскокаши, троскокаша 

14.1.1.а. 

трОстепенiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трОструкбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трОстручити (се), тр6стручим (се), прип. сад. 

тростручећи (се) 14.5.1.1.(4). 
троуrласт, -а, -о, одр. троугластй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
троуглй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трофiiзан, -зна, -зно, одр. трофiiзнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трОфёј, -еја М, МН. трофеји, трофеја 

14.1.1.Ь.С. 

трофёјнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трохёј, -еја М, МН. трохеји, трохеја 14.1.1.Ь.с. 

трохёјскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
троцёван ек. уп. ијек. троцијеван 

троцёвац ек. уп. ијек. троцијевац 

троцијеван ијек. (ек. троцёван), -вна, -вно, 

одр. троцијевни (ек. троцевни), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
троцнјевац ијек. (ек. троцёвац), -евца М, ин

стр. -евцем (не -ом), МН. троц(иј)евци, троц(иј) 

еваца, троц(иј)евцима 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

троцкизам, -зма М, МН. троцкизми, троцки

зама, троцкизмима 6.1.3.; 14.1.1.С. 
троцкист(а), -е М, МН. троцкисти, троцкиста, 

троцкистима 14.1.1.е. 

троцкисткиња, -е Ж, ген. МН. троцкистки

ња 14.1.2.1.Ь. 

троцкистичкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
трочасован и трочасован, -вна, -вно, одр. 

трочасовнй и трочасовнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
трочетвртйнскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
трочлан, -а, -о, ОДр. трочланй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
трошарина и трошарииа, -е Ж, ген. МН. тро

шарина и трошарина 14.1.2.1.Ь. 
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трпезарчев 

трошаринац, -нца М, инстр. трошаринцем, 

МН. трошаринци, трошарйнаца, трошаринци

ма 6.2.1.; 11.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
трошаринскй и трошарйнскй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
трошiiч, -ача м, инстр. трошачем (не -ом), МН. 

трошачи, трошача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
трошачев, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
трошачица, -е Ж, ген. МН. трошачица 

14.1.2.1.Ь. 

трошачиции, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трошачкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трошаџија и трошаџија, -е М, дат. -ији, ин-

стр. -иј ом, МН. -ије, -ија 3.4.3.; 14.1.1.а. 
трошаџйјка и трошаџйјка, -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. МН. -кй 3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трошилац (не трошиоц), -иоца М, МН. тро

шиоци, трошилаца, трошиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 

трошиоц не него трошилац (в.) 

трошка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трошкарити (се), трошкарйм (се), прип. сад. 

трошкарећи (се) 14.5.1.1.(4). 
трошкiiвнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
трошковнйк, -а м, МН. трошковнйци, тро

шковника, трошковнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трошнiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трп., скр. за тfшни 1З.3.1.Ь. 

тi'ш, трпа М, МН. трпови, трпова 14.1.1.С. 

трпак, -пка, -пко, одр. тј'шки, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тршшац, -нца М, инстр. трпанцем, МН. тршiн

ци, трпанаца, трпанцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
трпеж, -а М, инстр. -ом, МН. тiшежи, тiшежа 

14.1.1.Ь. 

трпезiiр, -ара м, ВОК. тј'шезару и тј'шезаре, 

ИнсТр. трпезаром и трпезарем, МН. трпезари, тр

пезара 14.1.1.а. 

трпезарац, -рца м, ВОК. тј'шезарче, инстр. тр

пезарцем (не -ом), мн. трпезарци, трпезараца, 

трпезарцима 6.2.1.; 11.1.1.а.; 14.1.1.а. 
трпезарев = трпезаров, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
трпезарйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
трпезарчев, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 



тј)Пезнй 

Тlшезнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трпезнйк, -а м, мн. тiшезнйци, тiшезнйка, 

тiшезнйцима lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
трпељивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тiшен, -а, -о, одр. т!,шенй, -а, -б, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
трпети ек. уп. ијек. трпјети 

трпјети ијек. (ек. трпети), ч'шйм, прип. сад. тР

пёћи, прид. трп. тРпљен 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4) 
трпкост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трпкоliа, -ё ж, ген. мн. -ОМ 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
трпљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тiшња, -ё ж, ген. мн. -њй 14.1.2.1.Ь. 

трпутац, -пуца м, мн. ч'шуци, тiшутiiца, тр

пуцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 
трсињак, -а м, мн. трсињiiци, трсињака, тр

сињацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трсити (се), трсйм (се), прип. сад. трсёћи (се) 

14.5.1.1.(4). 
трсити, трсйм, прип. сад. тf>cёћи, (брати, се

ћи трс) 14.5.1.1.(4). 
трсје, трсја с з6., (од трс) 14.1.3. 
тРСка и трска, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -скй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трсковак, -а м, мн. трсковаци, трсковјјка, тр

сковiiцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трсковац, -бвца м, мн. трскбвци, трсковаца, 

трскбвцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
трсковача, -ё ж, ген. мн. трсковача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

Трст (итаn. Trieste), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Трстенйк, -ика м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. и трсте
нйк, -ика м, мн. трстеници, трстеника, трсте

ницима, (тршчак) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
"IрС"Iењiк, -ака м, мн. трстењаци, трстењака, 

трстењацима lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трстнк, -ика м, мн. трстици, трстикii, трсти

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трстика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. трстйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
трстичан, -чна, -ч но, одр. трстичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

трудноliа 

тртаст, -а, -о, одр. тртастй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
тјлати, тртйм, прип. сад. тртёћи 14.5.1.1.(4). 
тјли, трем и тарём, прид. трп. трт И трвен, 

прип. сад. тарући 14.5.1.1.(1). 
чJrо, -а и ё М, вок. трто, мн. Tf>тe, Tf>тa 

14.1.1.g. 
тртов, -а м, мн. тf>тови, Tf>тOBa и тјлов, -ова 

м, мн. тртови, тртова 14.1.1.с. 

Tf>тoњa, -ё м, мн. Tf>тoњe, тf>тбња 14.1.1.а. 

трliёње, -а с, ген. мн. -ёња 14.1.3. 
трliити се, трћйм се, прип. сад. тРћёћи се 

14.5.1.1.(4). 
TpliKa, -ё ж, дат. -ки (не -ци), мн. трћке, TpћiiKjj 

и трћкй, трћкама 6.2.2.Ь.; 11.2.1.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

трубадур, -ура м, инстр. трубадуром, мн. тру

бадури, трубадура 14.1.1.а. 

трубiљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трубач, -ача м, вок. трубачу, инстр. трубачем, 

мн. трубачи, трубача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
трубача, -ё ж, ген. мн. трубача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

трубачев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трубачица, -ё ж, ген. мн. трубачйца 

14.1.2.1.Ь. 

трубiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трубељика, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -йка 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
трубетати, трубетiiм, прип. сад. трубетају

ћи 14.5.1.1.(3). 
Трубецка, -ё ж, дат. -кој, (Клајн 2009: "Тру

бецка ја: боље Трубецка, а у падежима само 

Трубецке (не Трубецкаје), Трубецкој, Трубец

ком.") 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Трубецкй, -ог(а) м, (Клајн 2009: "Трубец

кој: боље Трубецкu, а у падежима само Трубец

ког (не Трубецкоја), Трубецком, Трубецким.") 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

трубичаст, -а, -о, одр. трубичастй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Труди (енгn. Trudy), ж индкn. 15.1.1.b. 
трудити, трудйм, прип. сад. трудёћи, прид. 

трп. труђен 14.5.1.1.(1). 
труднОliа, -ё ж, ген. мн. трудноМ 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 
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трудњача 

трудњача, -е Ж, ген. мн. трудњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

трудољубац, -упца М, вок. трудољупче, ин

стр. трудољупцем, мн. трудољупци, трудољу

баца, трудољупцима 6.2.1.; 8.1.2.2.; 11.1.1.а.; 

14.1.1.а.Ь. 

трудољубив, -а, -о, одр. трудољубивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
трудољубивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
трук-систём, трук-система М, мн. трук-си

стеми, трук-система 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

труладак, -тка М, мн. трушiци, трулiiдака, 

трушiцима 6.2.1.; 1О.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
= трулiк, -ака М, мн. трулаци, трулака, трула

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трулiк = труладак (в.) 
трулеж (не трухлеж), -а М , инстр. -ом, мн. 

трулежи, трулежй 14.1.1.Ь. = трулеж, -и Ж, ин

стр. -жи, ген. мн. -жй 4.3.4.; 14.1.2.2. 
трулежiр, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. трулежари, трулежара 14.1.1.а. 

трулежнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
трулежница, -е Ж, ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

трулети ек. уп. ијек. труљети 

трулй в. труо 

трулити, трулйм, прил. сад. трулећи, прид. 

трп. труљен, (чинити трулим) 2.2.6.; 2.1.5.7.; 
14.5.1.1.(4). 

трулйште, -а с, ген. мн. трулишта 14.1.3. 
трулост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
труљёње, -а с, ген. мн. труљења 9.2.2.Ь.; 

14.1.3. 
труљети ијек. (ек. трулети), трулим, прил. 

сад. трулећи, прид. трп. труљен, (постајати труо) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
трумбетiш, -аша м, вок. трумбеташу, инстр. 

трумбеташем, мн. трумбеташи, трумбеташа 

14.1.1.а.Ь. 

трумбетист(а), -е М, мн. трумбетисти, трум

бетиста, трумбетистима 14.1.1.е. 

труиак, -нка М, мн. трун ци, трунака, трун

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
труниЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. трунићи, 

трунићii и трунйЬ, -ића м, инстр. трунићем (не 

-ом), мн. трунићи, трунићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
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труска 

трунка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

трунтiш, -аша М, инстр. трунташем (не -ом), 

мн. трунташи, трунташа 14.1.1.а.Ь. 

трунташица, -е ж, ген. мн. трунташица 

14.1.2.1.Ь. 

трунути (не трухнути), трунем, прил. сад. 

трунући 14.5.1.1.(1). 
трунчица, -е ж, ген. мн. трунчйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

труо, трула и трула, труло и труло, одр. тру

ли (не трухли), -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 
14.3. 

труп, -а М, лок. (о) трупу, мн. трупови, трупо

ва, (део тела, брода или авиона) 14.1.1.С. 

труп, -а М, МИ. трупови, трупова, (врста ри-

бе) 14.1.1.С. 

труп, узв. 

трупа, -е ж, геи. МИ. трупа 14.1.2.1.Ь. 

труш\рати, трупарам, прил. сад. трупара-

јући = трупати, трупам, прил. сад. трупајући 

14.5.1.1.(3). 
трупати = трупарати (в.) 
трупац, -пца М, иистр. трупцем, МИ. труп

ци, трупаца, трупцима и трупац, -пца М, ии

стр. трупцем, МИ. трупци, трупаца, трупцима 

6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
трупiч, -ача м, иистр. трупачем, ми. трупачи, 

трупача 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
трупачкё = трупачки, прил. 14.6. 
трупље, трупља с з6., (од труп)14.1.3. 

трупнй, -а, -о, геи. МИ. -йх, (према труп) 

4.2.а.; 14.3. 
трупнй, -а, -о, ген. мн. -их, (према трупа) 

4.2.а.; 14.3. 
трупчанйк, -ика М, ми. трупчаници, трупча

ника, трупчаницима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трупчиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), МИ. труп

чићи, трупчића 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
трусак, -ска М, МИ. трусци, трусака, трусци

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
трусати, трусам, прил. сад. трусајући, (ка

сати) 14.5.1.1.(3). 
трусити, трусим, прил. сад. трусећи, (истре

сати) 14.5.1.1.(4). 
труска, -ё ж, дат. -ци, мн. труске, Tpyciiкa и 

труски, трускама 6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 



трускати (се) 

трускати (се), трускам (се), прил. сад. труска

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
труст, -а м, МН. трустови, трустова 14.1.1.с. 

ТРУТ, -а М, МН. тр:Утови, тр:Утова и ТРУТ, -а м, 

МН. трутови, трутова 14.1.1.с. 

трутњвк и трУтњвк, -а М, МН. -њаци, -њака, 

-њацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трутовњача, -е Ж, ген. МН. трут6вњача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

трутовчина, -е Ж, ген. МН. трутовчина 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

труliати, трућам, прил. сад. трућајући 

14.5.1.1.(3). 
труli-труli, У3В. 

трухлеж не него трулеж (В.) 

трухли не него трули (В.) 

трухнути не него трунути (В.) 

трчак, -чка м, МН. трчци, трчака, трчцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
трчалац (не трчаоц), -аоца М, инстр. трчао

цем (не -ом), мн. трчаоци, трчалаца, трчаоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
трчалица, -е Ж, ген. МН. трчалица 14.1.2.1.Ь. 

трчало, -а с, ген. МН. трчала 14.1.3. 
трчаоц не него трчалац (В.) 

трчати, тРчим, прил. сад. тРчећи 14.5.1.1.(4). 
трчёliи = трчёliки = трчкё, прил. 14.6. 
трчёliки = трчёliи (В.) 

трчилажа, -е Ж, ген. МН. тРчилажа 14.1.2.1.Ь. 

трчка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), МН. трчке, трчака 

и трчки, трчкама 6.2.2.Ь.; 11.3.2.ј.; 14.1.2.1.Ь. 

трчкало = трчкарало, -а с, ген. мн. -ала 
14.1.3. 

трчкарало = тРЧкало (В.) 
трчкарати, трчюiрам, прил. сад. трчюiрај:у

ћи 14.5.1.1.(3). 
трчкарити, тРчкарим, прил. сад. тРчкарёћи 

14.5.1.1.(4). 
трчкати, трчкам, прил. сад. трчкајући 

14.5.1.1.(3). 
трчкё = трчёliи (В.) 
трчуљак, -љка М, МН. трчуљци, тРчуљака, 

трчуљцима 6.2.1.; l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
трша = тршо, -ё М, дат. ч)ши, ак. ч)шу, вок. 

тршо, инстр. тРшом И тршо, -а, дат. ч)шу, ак. 

тРша, вок. тршо, инстр. тршом, мн. трше, трша 

14.1.1.g. 

тугаљивiiст 

тршавко, -а м, мн. тршавци, тршавака, тр

шавцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тршавiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Тршиli, -а м, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 

14.1.1.Ь. 

Тршиliанин, -а м, мн. Тршићани, ТРшићана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Тршиliiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тршиliки, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
тршо = трша (В.) 
Тршliанин, -а м, мн. Тршћани, Тршћана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Тршliiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тршliiнски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

тршliе, тршћа с зб., (од трст)14.1.3. 

тршчiк, -ака м, мн. тршчаци, тршчака, тр

шчацима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
тршчан, -а, -о, одр. тРшчани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
тршчiр, -ара м, инстр. тршчаром и тршча

рем, мн. тршчари, тршчара 14.1.1.Ь. 

тршчица и тршчица, -е Ж, ген. мн. тршчица 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ту В. тај, та, то 

ту, прил. 14.6. 
Ту-110 (авион). 

Туарёг, -ега м, ми. Туарези 1.2.1.1.d.; 
11.2.1.(2). 

туарёшки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
тубер, -а м, иистр. -ом, ми. тубери, тубера 

14.1.1.Ь. 

туберiiН, -ана м, мн. туберани, туберана 

14.1.1.с. 

туберкулотик, -а М, мн. туберкулотици, 

туберкулотика, туберкулОтицима l1.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
тувити, тувим, прил. сад. тувећи, прид. трп. 

тувљен и тувити, тувим, прил. сад. тувёћи, прид. 

трп. тувљен 14.5.1.1.(4). 
туга, -е Ж, дат. -зи, ген. мн. туга 11.1.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

тугаљивiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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тугованка 

туговАнка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй и -ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
туд = туда, прип. 14.6. 
туђ, туђа, туђе, одр. туђй и туђй, -а, -ё, ген. 

мн. -йх 3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
туђе, прип. 3.3.1.; 14.6. 
туђење, -а с, ген. мн. туђёња 3.3.1.; 14.1.3. 
туђин, -а м, мн. туђини, туђйна 3.3.1.; 

14.1.1.а.С. 

туђина, -ё ж, ген. мн. туђина 3.3.1.; 14.1.2.1.Ь. 
туђинац, -нца М, ВОК. туђйнче, инстр. туђин

цем, мн. туђинци, туђйнаца, туђинцима 3.3.1.; 
6.2.1., 1I.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

туђйнка и туђiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй 3.3.1.; 1\.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
туђiiнкин и туђiiнкин, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
туђiiНСКii и туђйнскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.3.1.; 4.2.а.; 14.3. 
туђйнство и туђинство, -а с 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
туђiiнче и туђинче, -ета с, з6. -чад, -ади 

3.3.1.; 14.1.3.С. 
туђiiнчнтн, туђйнчйм, прип. сад. туђйнчёћи 

и туђiiнчнтн, туђйнчйм, прип. сад. туђйнчёћи 

14.5.1.1.(4). 
туђинчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.3.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
туђити се, туђйм се, прип. сад. туђёћи се 

3.3.1.; 14.5.1.1.(4). 
туђица, -ё ж, ген. мн. туђйца 3.3.1.; 

14.1.2.1.Ь. 

тужаљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй, (песма) 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
тУжаљка, -ё ж, -ки (не -ци), ген. мн. -кй, (же

на нарикача) 1\.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тужан и тужан, -жна, -жно, одр. тУжнй И ту

жнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
тУжба, -ё ж, мн. тужбе, тужаба, тужба и ту

жбй, тужбама и тужба, -ё ж, мн. тужбе, тужабii, 

тужба и тужбй, тужбама 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

тужбаличкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тУжбаљка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1\.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тУжбенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тужен, -а, -о, одр. тУженй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
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ТукНднд 

туженик, -ика м, ВОК. туженйче, мн. тужени

ци, туженика, туженицима и туженик, -а м, ВОК. 

тУженйче, мн. тУженйци, тУженйка, тУженйци

ма 1I.1.1.а.; 1\.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
туженица и туженица, -ё ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

тУжнбаба, -ё ж, ген. мн. тужибаба 14.1.2.1.а.Ь. 

тУжнлац (не тУжиоц), -иоца м, инстр. тужи

оцем (не -ом), мн. тужиоци, тужилаца, тужио

цима 6.2.1.; 7.2.2.; 1\.I.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
тУжилачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тУжилаштво (не тУжиоштво), -а с, мн. 

тужилаштва, тужилаштава, тужилаштвима 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
тУжiiља и тужиља, -ё ж, ген. мн. тужйља и 

тужйља 14.1.2.1.Ь. 

тУжиоц не него тУжилац (в.) 

тУжиочев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тУжиоштво не него тужилаштво (в.) 

тужнiiк, -а м, мн. тУжнйци, тУжнйка, тУжнй-

цима 1\.I.1.а.; 1\.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
тужноок, -а, -о, одр. тужноокй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
Тузла, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. и тузла, -ё ж, 

ген. мн. тузла, (со, солана) 14.1.2.1.Ь. 

Тузлiiк, -ака м, мн. Тузлаци, Тузшiка, Ту

злацима 1.2.1.1.d.; 1\.I.1.а.; 1\.2.1.(2); 14.1.1.а. = р. 

Тузланин, -а м, мн. Тузлани, Тузлана 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

Тузланин р. = Тузлак (в.) 
Тузланка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1\.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тузланскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тузлук, -а м, мн. тузлуци, тузлука, тузлу

цима 1\.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ту ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. тука 

1\.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

тукац, -кца м, инстр. тукцем (не -ом), мн. тук

ци, тукаца, тукцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
тукач, -ача м, ВОК. тукачу, инстр. ту ка чем, мн. 

тукачи, тукача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
тукача, -ё ж, ген. мн. тукача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тукачица, -ё ж, ген. мн. -йца 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тукаџија и тукаџија, -ё м, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -џије, -џйја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
ТукНдид (грч. Тhukуdidёs), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 



тук:чев 

тук:чев, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тулiјк:а, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 1l.2.1.(l); 

14.1.2.1.Ь. 

тулац, -лца М, инстр. тулцем, мн. тулци, ту-

лаца, тулцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
тулбiн не него турбiН (в.) 

тулбе не него турбе (в.) 

тулеж, -а м, инстр. -ом, мн. тулежи, тулёжа 

14.1.1.Ь.С. 

тулек, -а М, мн. тулеци, тулёка, тулецима 

1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тулијум, -а м, инстр. тулијумом, мн. тули

јуми, ген. мн. тулијума (и тулйј, -иј а М, инстр. 

тулијем, мн. тулији, ген. тулйј) 14.1.1. 
тулити, тулйм, прип. сад. тулёћи, прид. трп. ту

љен, (чинити да престане да гори) 14.5.1.1.(4). 
тулити, тулйм, прип. сад. тулёћи, (пригуше

но плакати) 14.5.1.1.(4). 
Тулуза (фр. Toulouse), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Тулуз-Лотрек, Тулуз-Лотрека 1.2.1.1.h.; 

12.2.2.; 14.1.1. 
тулум и тулум, -а м, мн. тулуми И тулуми, 

тулума 14.1.1.С. 

тулуман, -а м, ВОК. -е, мн. тутлумани, тулу

мана 14.1.1.а.с. 

тулумина и тулумина, -ё ж, ген. мн. -йна 

14.1.2.1.Ь. 

тулуск:а, -ё ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. тулускй 

1l.2.1.(l) или 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тулушк:й, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
тулчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. тулчићи, 

тулчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
туљак:, -љка М, мн. туљци, туљака, туљцима 

6.2.1.; 1I.I.I.a.; 14.1.1.а.С. 
туљац, -љца М, инстр. туљцем (не -ом), 

мн. туљци, Tyљiiцa, туљцима 6.2.1.; ll.l.l.a.; 
14.1.1.а.Ь. 

туљчиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), мн. туљчи

ћи, туљчйћii 3.1.3.; 14.1.1.Ь.с. 
тумаралачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
тумарача, -ё ж, ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тумiiч, -ача, инстр. тумачем, мн. тумачи, ту

мача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
тумачити, тумачйм, прип. сад. тумачёћи 

14.5.1.1.(4). 

тУњевина 

тумбас и тумбiс, -а м, мн. -и, -аса 14.1.1.с. 

тумбё и тумбё, прип. 14.6. 
тумор и тумор, -а М, инстр. -ом, мн. тумори 

И тумори, тумора 14.1.1.Ь. 

тумул, -а М, мн. тумули, тумула = тумулус, 

-а м, мн. тумулуси, тумулуса 14.1.1.С. 

тумулус = тумул (в.) 

Тунгсјен (кин. Топgхiап), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

тунгстен, -а М, мн. тунгстени, тунгстёна 

14.1.1.С. 

тундра, -ё ж, ген. мн. тундрй 14.1.2.1.Ь. 

тунелиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. туне-

лићи, тунелйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
Тунйжанин не него Тунйшанин (в.) 

Тунйжiнк:а не него Тунйшiнк:а (в.) 

туник:а, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. тунйка 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1.Ь. 

Тунйс, -иса м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
туниск:й, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Тунйшанин (не Тунйжанин), -а м, мн. Ту-

нишани, Тунишiiна, (Клајн 2009: "Тунис, шу
ниски, Тунишанин, -анка (не Тунижанин)") 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Тунйшанк:а (не Тунйжанк:а), -ё ж, дат. -ки 

(не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1. 
тунолов = туњолов, -а м, мн. -и, -лова 

14.1.1.С. 

туноловац, -вца М, инстр. тунол6вцем (не 

-ом), мн. тунол6вци, туноловаца,тунол6вци

ма 6.2.1.; ll.l.l.а.; 14.1.1.а. 
туноловк:а, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
Туноа (буг. Тунджа), -ё ж 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
туњ и туњ, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. туње-

ви, туњёва и туњеви, туњёва 14.1.1.Ь.С. 

туња, -ё ж, ген. мн. туња, (туна) 14.1.2.1.Ь. 

туња, -ё ж, ген. мн. туња, (дуња) 14.1.2.1.Ь. 

туњав, -а, -о, одр. туњавй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
туњавац, -авца М, мн. туњавци, туњаваца, 

туњавцима 6.2.1.; ll.l.l.а.; 14.1.1.а.Ь. 
туњавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
туњара, -ё ж, ген. мн. туњара 14.1.2.1.Ь. 

туњевина, -ё ж, ген. мн. туњевйна 14.1.2.1.Ь. 
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туњолов 

туњолов = тунолов (В.) 
туп, тупа, тупо, одр. тупй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

КОМП. тупљй, нiiјтупљй 4.2.а.; 14.3.3.Ь. 

тупавац, -авца М, мн. тупавци, тупаваца, ту

павцима 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 
тупавити, тупавйм, прил. сад. тупавёћи, 

прид. трп. тупављен и тушiвити, тупiiвйм, прил. 

сад. тупавёћи, прид. трп. тупављен 14.5.1.1.(4). 
тупавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тупан, -а М, ВОК. -е, мн. тупани, тупiiна и ту

пан, -ана М, ВОК. тупiiне, мн. тупани, тупана 

14.1.1.а.с. 

тупаuија, -ё М, дат. -ији, инстр. -ом, мн. тупа-

џије, тупаџйја 3.4.3.; 14.1.1.а. 
тупаuiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тупети ек. уп. ијек. тупјети 

тупити, тупйм, прил. сад. тупёћи, прид. 

трп. тупљен, (чинити тупим) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

тупјети ијек. (ек. тупети), тупйм, прил. сад. 

тупёћи, прид. трп. тупљен, (постајати туп) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

тупо, прил., КОМП. тупљё и тупље, нiiјтупљё 

и нiiјтупље 14.6. 
тупоглавац, -авца М, мн. тупоглавци, ту

поглаваца, тупоглавцима 6.2.1.; l1.1.1.а.; 

14.1.1.а.Ь. 

тупоглавица, -ё ж, ген. МН. -йца, 14.1.2.1.Ь. = 

тупоглавка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тупоглавка = тупоглавица (В.) 
тупоглавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Туп6љев, -а М, инстр. -ом И -им 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.Ь. 

тупост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тупоЬа, -ё ж, ген. мн. -6ћа 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тупоуГЛii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
тупоуман и тупоумаи, -мна, -мно, одр. ту-

поумнй И тупоумнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

тупоумље, -а с, ген. мн. тупоумља 14.1.3. 
тупоумнiiк и тупоумнiiк, -а М, МН. -нйци, 

-нйка, -нйцима l1.1.1.а., 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
тупоумно и тупоумно, прил. 14.6. 
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Турковлах 

тупоумност И тупоумност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тур, -а М, инстр. -ом, мн. турови, туро

ва, (дивље говедо; стражњи део панталона) 

14.1.1.Ь.с. 

тур (фр. tours), само у изр. тур и ретур (тур-
-ретур) 15.1.1.а. 

тур., скр. за турскй и турцИзам 13.3.1.Ь. 

тура, -ё ж, ген. мн. тура 14.1.2.1.Ь. 

Турад = Турадија (В.) 
Турадија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом = Ту

рад, -и ж 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
турати, туРам, прил. сад. турајући и туРати, 

турам, прил. сад. турајући 14.5.1.1.(3). 
турбан (не тулбан), -ана М, мн. турбани, тур

бана 14.1.1.с. 

турбанлија, -ё М, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

турбанлије, турбанлйја 5.1.5.; 14.1.1.а. 
турбе (не тулбе), -ета с, зб. турбад, ген. тур

бади 14.1.3.с. 

турбо-, први део сложеница. 

турбогенератор, -а М, инстр. -ом, мн. -и, -ора 

14.1.1.Ь.с. 

турболокомотива, -ё ж, ген. мн. турболоко

мотива 14.1.2.1.Ь. 

турбокомпресор, -а М 12.1.; 14.1.1.Ь. 
турбомлазнii, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 12.1.; 

14.3. 
турбореактор, -а М 12.1.; 14.1.1.Ь. 
турбо-фОлк, турбо-фолка М, ЛОК. о турбо

-фолку 12.2.; 14.1.1.Ь. 
турбулентност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
туринг, -а М, мн. туринзи, турйнга, турин

зима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
турист(а), -ё М, мн. туристи, турйста, тури

стима 14.1.1.е. 

турitстичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
туристкиња, -ё ж, ген. мн. туристкйња 

10.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
туричар, -а М, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. туричари, туричара 14.1.1.а. 

Туркиња, -ё ж, ген. мн. Туркйња 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.Ь. 

Турковлах, -а М, мн. Турковласи, Турковла

ха, Турковласима 1.2.1.1.d.; l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 



турколог 

турколог, -а М, МН. турколози, турколога, 

турколозима 11.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
туркОфил, -а М, ВОК. -у, МН. туркофили, тур

кОфила и туркОфiiл, -ила М, ВОК. туркофилу, МН. 

туркофйли, туркофйла 14.1.1.а.с. 

туркОфилскii и туркОфiiлскii, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
туркофилство, -а с, ген. МН. туркофилстава 

6.2.2.а.; 14.1.3. 
ТУРМЙР, -ара М, инстр. турмаром и турмарем, 

МН. турмари, турмара 14.1.1.а. 

туриикет, -ета М, МН. турникети, турнике

та 14.1.1.а. 

туриус и туриус, -а М, МН. турнуси И турну

си, турнуса 14.1.1.с. 

турњати, турњам, прип. сад. турњајући 

14.5.1.1.(3). 
туробнiiк, -а М, ВОК. -ниче (не -ку), МН. ту

робници, туробника, туробницима 11.1.1.а.; 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
туробност и тур6бност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тур-оператор, -а М, ВОК. тур-операторе и 

тур-оператору, инстр. тур-оператором, МН. тур

-оператори, тур-оператора 12.2.1.а.; 14.1.1.а. 

туроп6љац, -љца М, инстр. -ем (не -ом), МН. 

туропољци, туропољаца, туропољцима, (па

смина свиња) 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
турпија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. МН. 

турпија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Турска, -ё ж, дат. -ској, инстр. -ском 1.2.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
TYPCKii рiП, турског рата М 1.2.1.1J.; 14.1.1. 
турско-аустријскii рат, турско-аустријског 

рата М 1.2.2.1.; 12.2.1.d.; 14.1.1. 
Турско Царство, Турског Царства М 

I.2.1.1.h.; 1.2.2.1.; 14.1.3. 
турliија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. мн. 

турћйјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
турliијат, -ата, мн. турћијати, турћијата 

5.1.5.; 14.1.1.с. 
турукати, туручём, прип. сад. туручући 

14.5.1.1.(1). 
турукнути, турукнём 14.5.1.1.(1). 
турцизам, -зма М, мн. турцизми, турцизiiма, 

турцизмима 6.1.3.; 14.1.1.с. 

тУторка 

турчати, турчам, прип. сад. турчајући 

14.5.1.1.(3). 
Турче, -ета с, зб. Турчад, Турчади 14.1.3.с. 

турчењак, -ака М, мн. турчењаци, турчења

ка, турчењацима 11.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Турчин, -а М, мн. Турци, ген. мн. Турака 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а.с. и турчин, -а М, мн. турчи
ни, турчйна, бот. 14.1.1.с. 

Турчинов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
турчити, турчйм, прип. сад. турчёћи 

14.5.1.1.(4) 
туст, туста и туста, тусто и тусто, одр. ту

сти, -а, -6, ген. мн. -их И туст, туста, тусто, одр. 
тусти, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

тустац, -аца М, инстр. тустацем (не -ом), ген. 

мн. тустаца 14.1.1.Ь.с. 

тустооа, -ё ж, ген. мн. -ОМ 3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
тУтањ, -тња М, инстр. -тњем (не -ом), МН. тут

њи, тутања, тутњима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
туткалисати, туткалишём, прип. сад. тутка

лишући 14.5.1.1.(1). 
туткалити, туткалим, прип. сад. туткалё

ћи, прид. трп. туткаљен и туткалити, тутка

лиМ, прип. сад. туткалёћи, прид. трп. туткаљен 

14.5.1.1.(4). 
тУткало и туткало, -а с 14.1.3. 
туткачица, -ё ж, ген. мн. туткачица 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

тутлиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), МН. тутлићи, 

тутлиМ 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
тутњава, -ё ж, ген. мн. тутњава = тутњави-

на, -ё ж, ген. мн. тутњавина 14.1.2.1.Ь. 

тутњавина = тутњава (В.) 

тутњаво, прип. 14.6. 
тутњарати, тутњарам, прип. сад. тутњара

јући 14.5.1.1.(3). 
тутњати, тутњам, прип. сад. тутњајући 

14.5.1.1.(3) = тутњети = тутњити, тутњим, 
прип. сад. тутњёћи 14.5.1.1.(4). 

тутњети = тутњати (В.) 

тутњити = тутњати (В.) 

тУтор, -а М, инстр. -ом, мн. тутори, тутора 

14.1.1.а. 

туторисати, туторишём, прип. сад. тутори

шући 14.5.1.1.(1). 
тУтор ка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -Ки 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
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тУтук, -а м, мн. тутуци, тутука, тутуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тутунџија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

тутунџије, тутунџйјii 3.4.3.; 14.1.1.а. 
туliи и туliи, тучём, прил. сад. тукући 

14.5.1.1.(1). 
туфегџија = туфекчија, -ё м, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йјii 3.4.3.; 8.1.2.2.; 14.1.1.а. 
туфегџијин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.2.; 

14.3. 
туфегџијски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.2.; 

14.3. 
туфек, -а м, мн. туфеци, туфёкii, туфецима 

lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
туцвк, -ака м, мн. туцаци, туцака, туцацима 

lI.1.1.а.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
туцвљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

туцаник, -нка м, мн. туцаннци, туцаннка, 

туцаннцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
туцањ, -цња м, инстр. -ем (не -ом), мн. туц

њи, туцања и туцњеви, туцњёва, туцњима и 

туцњевима 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
туцати, туцам, прил. сад. туцајући, (лутати) 

14.5.1.1.(3). 
туцати, туцам, прил. сад. туцајући, (ситни

ти) 14.5.1.1.(3). 
туцiiч, -ача, инстр. -ем (не -ом), мн. туцачи, 

туцаЧii 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
туцiiчки, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
туце, -ета с, мн. туцета, туцета 14.1.3. 
туцкарати, туцкарам, прил. сад. туцкарају-

ћи 14.5.1.1.(3). 
туч, туча м, инстр. -ем (не -ом), мн. тучеви, 

тучёвii 14.1.1.Ь.с. 

туча, -ё ж, ген. мн. тучii 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
тучiiд в. туче 

тучак, -чка, мн. тучци, тучiiкii, тучцима 

и тучкови, тучковii и тучак, -чка м, мн. туч

ци, тУчака и тучкови, тучкова 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 
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тхета 

тучан, тучна и тучна, тучно и тучно, одр. 

тучни, -а, -о, ген. мн. -йх, (дебео) 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

тучан, -а, -о, одр. тучанй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. и тучаи, -чна, -чно, одр. тучнй, -а, -о, 
ген. мн. -йх, (који је од туча) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

тучiiр, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. тучiiри, ту

Чiiрii 14.1.1.а. 

тучарица, -ё ж, ген. мн. тучарйцii, 14.1.2.1.Ь. 

= тучiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
тучiiрка = тучарица (в.) 
тучвати се, тучвiiм се, прил. сад. тучвајући 

се 14.5.1.1.(3). 
тученик, -н ка м, мн. тученнци, тученнкii, 

тученнцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тученац, -нца м, инстр. -ем (не -ом), мн. ту

ченци, тученiiцii, тученцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
тучењiiк, -ака м, мн. тучењаци, тучењакii, 

тучењацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тучёње, -а с, ген. мн. тучёњii 14.1.3. 
тучност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
тучњава, -ё ж, ген. мн. тучњiiвii 14.1.2.1.Ь. 

тучњiiк, -а м, мн. тучњiiци, тучњiiкii, тучњii

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
тучоносан, -сна, -сно, одр. тучоноснй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
туш, туша м, инсТр. тушем (не -ом), мн. ту

шеви, тушёвii 14.1.1.Ь.С. 

тушё, -еа м, инстр. тушеом, мн. тушеи, ту

шеii, тушее 14.1.1.с. 

тушт, -а м, мн. туштови, туштовii 14.1.1.Ь.С. 

тушт, -а, -о, одр. туштй, -а, -о, ген. мн. ту-

штйх, комп. тушћй, нiiјтушћй 4.2.а.; 14.3.3. 
тушта, -ё ж, ген. мн. туШТii 14.1.2.1.Ь. 

тушта = туште, прил. 14.6. 
туште = тушта (в.) 
туштити (се), туштйм (се), прил. сад. туштё

ћи (се), прид. трп. тушћен 14.5.1.1.(4). 
тФЮ),узв. 

тхета не него тета (в.) 



Ii - двадесет Tpelie слово азбуке; означава 
безвучни, палатални, сливени сугласник (се

миоклузив); изговара се и пише у нашим и 

страним речима где му је по етимологији ме

сто: ћаскашu, uраћка, наћве, врећа; у речима 

где је настао као резултат гласовних промена: 

а) јотовања стапањем шј: брашја> браћа, љу

шјu> љући, uлuшјu > йлuћu, мешјем > мећем и 
сл.; Ь) једначењем по звучности од ђ: жеђца > 
жећца, налеђке > налећке; с) од скупа ск у лан
цу гласовних промена: лешће, шрешће према 

леска, шреска (В. Преглед правила т. 3.2.2.); d) 
од страног меког к (испред самогласника пред

њег реда е и u и сонантај): шекер > шећер, ки
лим > ћuлuм, кјоск > ћошак, келuја > ћелuја, 
кајзер> ћесар, тако и ћuлuбар, ћешен, Ћаба, 

ћебе, Ћuрuло, бећар итд. (т. 3.2.2.d.); у настав
цима за творбу речи и облика: -аћи (куuаћи, 

брuјаћu,јахаћu), -аћица (сuаваћица - кошуља 

у којој се спава,јахаћuца - јахаћа мазга), -ећи 

(uuлећu, свињећи, шелећu, срнећи), -ћа/-ћо (Ми

ћа/Мићо - за творбу хипокористика), -ић (uру

шuћ, йрсшuћ, крсшuћ, сшолuћ - нешто малено, 

деминутив, uшuћ, iолубuћ,јарuћ - младунче, 

брашuћ, сесшрuћ, йлемuћ, кућuћ - порекло, по

родично или социјално), -оћа (слеuоћа, скуuо

ћа), -овић/-евић (Поuовuћ, Соколовuћ, Мuље

вић, Тањевuћ - у нашим презименима), а ређе 

и -аћ (iолаћ, iлуваћ), -баћ (зелембаћ), -даћ (цр

венgаћ, срнgаћ), -ћи у инфинитивну (uћu, лећu) 

и глаголском прилогу садашњем (чuшајућu, uе

вајући) (т. 3.2.3.). 
Ћаба, -ё ж, инстр. -ом (исламско светилиште 

у Меки, у Арабији) 1.2.1.1.ћ.; 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 

Ћ 

liаба, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. ћаба (ходоча

шће на Ћабу и светилиште уопште) 3.2.2.d.; 
14.1.2.1. 

ћа..е, -ета с, мн. ћагета, ћагета (тур. хартија) 

3.2.2.d.; 14.1.3. 
ћаја = liexaja (В.) 
liiкиут, -а, -о, одр. ћакнутй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
liiкHYTO, прил. 14.6. 
liiкиутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liакулати, -ам, прил. сад. ћакулајући 

14.5.1.1.(3). 
ћiкуле, ћiiкула ж мн. 14.1.2.1. 
liалов, -ова м, ВОК. ћалове, мн. ћалови, ћало

ва, (глупан) 14.1.1. 
liаловаст, -а, -о, одр. ћ3ловастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
liаловчииа, -ё м, инстр. -ом, ген. мн. ћалов

чйна 3.1.3.; 14.1.2.1. 
Ћампи (итал. Сјаmрј) не него Чампи (В.) 

Ћампiiно (итал. Ciampino) не него Чампii
но (В.) 

Ћiио (итал. Ciano), -а м, (Клајн 2009: "уоби
чајено код нас, мада би нормална транскрипци

ја била Чано") 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
liio (итал. сјао), индкл. (поздрав: Здраво!), 

(Клајн 2009: "уобичајено код нас, мада би пра
вилно било чао.") 

liiпити, -йм 14.5.1.1.(4). 
IiАр, liaра м тур. 3.0.; 314.1.1. 
liарити, ћiiрйм, прил. сад. liaрёћи 14.5.1.1.(4). 
liарлијати, -ам, прил. сад. ћарлијајући 

14.5.1.1.(3). 
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l1арџија 

l1арџија, -ё м, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -ије, 

-йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
l1аса, -ё ж, иистр. ћасом, геи. ми. Мса 3.2.2.d.; 

14.1.2.1. 
I1ккало, -а с, геи. ми. ћiiскала 14.1.3. 
I1ккати, -ам, прил. сад. ћаскајући 

14.5.1.1.(3). 
l1arа = l1arо, -ё м, дат. ћати, ак. ћату, ВОК. ћа

то, иистр. ћатом, ми. ћате, ћата и l1arо, -а м, дат. 

Мту, ак. Мта, ми. Мте, Мта, (хипок. од l1arиб) 

14.1.1.g. 
l1arиб, -а м, геи. ми. Мтиби, (тур. писар) 

3.2.2.d.; 14.1.1. 
l1arин, -а, -о, геи. ми. -йх, (према l1arа и l1а

то, -ё) 4.2.а.; 14.3. 
l1arиница, -ё ж, ВОК. ћатинице, иистр. -ом, геи. 

ми. -йца 14.1.2.1. 
l1arиничин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
l1arо = l1arа (в.) 
l1arов, -а, -о, геи. ми. -йх (према l1arо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
l1i1iа, -ё м, ВОК. ћаћа, иистр. ћаћом, ми. ћаће, 

ћiiћa 14.1.2.1. 
l1i1iин, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
l18фир, -а м, ВОК. Мфире, иистр. Мфиром, МИ. 

Мфири, Мфйра, тур. 3.2.2.d.; 14.1.1. 
l1афирлук, -а м, МН. ћафирлуци, ћафирлука, 

ћафирлуцима 3.2.2.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
l1ёбе,-етас, МИ. ћебета,ћебета, зб.ћёбад,ћё

бадй ж 3.2.2.d.; 14.1.3.; 14.1.2.2. 
l1ебенце, -а и -ета с, ми. ћебенца, ћебенца и 

ћебёнаца 3.2.2.d.; 14.1.3. 
l1ёбеџија, -ё м, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. -ијом, 

ми. -ије, -йја 3.2.2.d.; 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
l1евабџија (не l1евапџија), -ё м, дат. -иј и, ВОК. 

-ијо, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 3.2.2.d.; 3.4.3.; 
5.1.5.; 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 

l1евабџијка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

3.2.2.d.; 3.4.3.; 8.1.2.2.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1. 
l1евабџијкин, -а, -о, геи. ми. -йх 3.2.2.d.; 

3.4.3.; 4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
l1евабџијски, -а, -о, геи. ми. -йх 3.2.2.d.; 3.4.3.; 

5.2.1.; 4.2.а.; 8.1.2.2.; 14.3. 
l1евабџиница (не l1евапџиница), -ё ж, ии

стр. -ом, геи. ми. -йца 3.2.2.d.; 3.4.3.; 8.1.2.2.; 
14.1.2.1. 
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l1ело 

l1евап, -апа м, МИ. ћевапи, ћевапа 3.2.2.d.; 
14.1.1.С. 

l1евапчиl1, -а М, иистр. ћевапчићем (не -ом), 

геи. ми. ћевапчйћа 3.2.2.d.; 3.1.3.; 14.1.1. 
l1евапџија не него l1евабџија (в.) 

l1евапџиница не него l1евабџиница (в.) 

l1еиф = l1ёф (в.) 
l1еифити, -йм, ПРИЛ. сад. ћеифёћи 3.2.2.d.; 

5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
l1еифли = l1ефли, ПРИД. ИИДКЛ. 3.2.2.d.; 5.2.2. 
l1ёјф не него l1еиф (в. l1ёф) 

Ћёклиl1и, Ћёклйћа М МИ. 1.I.2.1.а.; 14.1.1. 
l1ёклиl1ки, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 1O.3.а.; 

14.3. 
l1ёла, -ё ж, МИ. ћёле, ћёла 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
l1ёлав, -а, -о, ОДр. ћёлавй, -а, -о, геи. МИ. -йх 

3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 
l1ёлавац, -авца М, ВОК. ћёлавче, иистр. ћёлав

цем (не -ом), МИ. ћёлавци, ћёлаваца = l1ел8вко, 

-а М, МИ. ћёлавци, ћёлаваца 3.2.2.d.; 1I.I.I.а.(1); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

l1ёлавити, -йм, ПРИЛ. сад. ћёлавёћи и l1е

л8вити, ћелавйм, ПРИЛ. сад. ћелавёћи 3.2.2.d.; 
14.5.1.1.(4). 

l1ёлавица, -ё ж, ВОК. ћёлавице, иистр. -ом, геи. 

МИ. -йца 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
l1елавко = l1ёлавац (в.) 
l1ёлављёње и l1ел8вљёње, -а с 3.2.2.d.; 

14.1.3. 
l1ёлавост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 3.2.2.d.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Ћелентано не него Челентано (в.) 

l1елибар не него l1илибiр (в.) 

l1елија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. ћелије, 

ћёлйја 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
l1елијица (не I1eлица), -ё ж, иистр. -ом, геи. 

МИ. -йца 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
l1елијичнй (не l1елйчни), -а, -о, геи. МН. -йх, 

(према l1елијица) 3.2.2.d.; 3.1.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

l1елијски, -а, -о, ген. МН. -йх, (према l1елија) 

3.2.2.d.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
l1елица не него l1елијица (в.) 

l1елйчни не него l1елијични (в.) 

l1ело, -а М, дат. ћели, ак. ћела, ВОК. ћёло, ин

стр. ћелом, МН. ћеле, ћела и l1ело, -ё М, дат. ћели, 



liелоња 

ак. ћепу, вок. ћело, иистр. ћепом, МН. ћепе, ћепа 

3.2.2.d.; 14.1.1.g. 
liелоња, -е М, ген. мн. ћепоња 3.2.2.d.; 

14.1.2.1.а. 

liемане (не liимане), -ета с, ген. мн. ћеманета, 

(тур. виолина) 3.2.2.d.; 14.1.3. 
liемер, -а м, инстр. -ом, мн. ћемери, ћёме

ра, (тур. мушки појас; друго је чёмер) 3.2.2.d.; 
14.1.1. 

liемерлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија, (тур. крива, савијена сабља) 3.2.2.d.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

Ћемовско поље, Ћемовског(а) поља с 

1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
liепеиак, -енка м, мн. ћепенци, ћепенака, ће

пенцима (заст. Ыфеиак) 3.2.2.d.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

1iепеиачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.d.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

т!р не него кliн, liерка, кЫрка (В.) 

liерамида (не liеремида, liеремет, liере

мит), -ё ж, ген. мн. ћерамида, (грч. цреп за по

кривање кућа) 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
liерамидий, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
liерамиuија, -ё М, дат. -ији, вок. -иј о, ин

стр. -ијом, мн. -ије, -ија 3.2.2.d.; 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

blрдати, -ам, прип. сад. ћердајући 14.5.1.1.(3). 
liеремет не него liерамида (В.) 

liеремида не него liерамида (В.) 

liеремит не него liерамида (В.) 

liеретавац = liеретало (В.) 
liеретавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -остй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liеретало, -а с, ген. мн. ћеретiiла 14.1.3. = liе

ретавац, -авца М, вок. ћеретавче, инстр. ћеретав

цем (не -ом), мн. ћеретавци, ћеретаваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

liеретати, -ам, прип. сад. ћеретајући и liерета

ти, ћеретам, прип. сад. ћеретајући 14.5.1.1.(3). 
liеретуша, -ё ж, ген. мн. ћеретуша 14.1.2.1. 
Ћерим (ар. ЮirIm) = Керим, -а м 1.2.1.1.а.; 

3.2.2.d.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
liерка = кliн (В.) 
liеркин, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 

liйвта 

Ыркица (хипок.) И Ырчица (дем.), -ё ж, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1. 
Ырпиli не него Ырпич (В.) 

Ырпич (не черпиli, Ырпиli), -а м, инстр. 

ћерпичем (не -ом), мн. ћерпичи, ћёрпича, 3.1.3.; 
3.2.2.d.; 14.1.1. 

liерпичiiр, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. -и, ћерпичара 3.1.3.; 3.2.2.d.; 14.1.1.а. 
liерпичара (не черпиliара), -ё ж, ген. мн. ћер

пичара 3.2.2.d.; 3.1.3.; 14.1.2.1. 
liерчица и liерчица, -ё ж, вок. -е, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
liёca не него кёса (В.) 

liёcap не него цёсвр (В.) 

liёсеuија не него кёсеuија (В.) 

liетен, -а М, (тур. лан) 3.2.2.d.; 14.1.1. 
liетен-алва (р. liетен-халва), ћетен-(х)iлвё 

ж, ген. мн. ћетен-(х)iiлви и liетеи-алва (р.liетеи

халва), ћетен-(х)алве ж, ген. мн. ћетен-(х)алви 

3.2.2.d.; 4.1.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
liетеийште, -а с, ген. мн. 3.2.2.d.; 14.1.3. 
liетенов, -а, -о, ген. мн. -их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
liетен-халва и liетен-халва = blтен-алва 

(В.) 

Ћётко, -а м, (хипок. од Цвјётко) 1.2.1.1.а.; 

2.1.6.; 14.1.1. 
Ћётковиli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 2.1.6.; 14.1.1. 
liёф, ћефа М, мн. ћефови, ћефова = Ыиф (не 

liёјф), -а м, мн. ћеифи, ћёйфа, (ПМС: "ћеф (ређе 

у експр. изразу ћеиф)") 3.2.2.d.; 14.1.1.с. 
liефеиак заст. = liепеиак (В.) 

liефли = liеифли (В.) 
liёфнути, ћёфнём 3.2.2.d.; 14.5.1.1.(1). 
liexaja, -ё м, инстр. -ом, ген. МИ. ћехаја 3.2.2.d.; 

4.1.; 14.1.2.1. = хипок. liаја, -ё м, инстр. -ом, мн. 

Мје, Мја 3.2.2.d.; 5.1.5. 
liехлубiiр заст. = liилибiiр (В.) 
-liи, наставак за творбу глаголских облика: 

инфинитива (uћu, лећu) и прилога садашњег 

(чuшајућu, Йевајућu). 

IiИвот (заст. кИвот), -а м, ген. мн. ћивотii, 

(Клајн 2009: "ћuвош и кuвош"; ПМС: "ћuвош 
(не кивот)") 3.2.2.d.; 14.1.1. 

liйвта боље liйфта (В.) 
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liнлибiр 

liнлибiр (не liнрибiр и liелибiр), -ара м, 

инстр. ћилибаром и ћилибарем, мн. ћилибари, 

ћилибара, (ПМС: "заст. ћехлубар и ћелибар, по

редјантар") 3.2.2.d.; 14.1.1. 
liнлибiрка, -ё ж, дат. -ци, ген. -ки, (врста ви

нове лозе) 3.2.2.d.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
IiИnнбарскii, -а, -о, ген. МН. -их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
IiИnим, -а м, МН. ћилими, ћйлима 3.2.2.d.; 

14.1.1. 
liилимак, -мка м, МН. ћилимци, ћилимака, 

ћилимцима 3.2.2.d.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
liилимiр, -ара м, ВОК. ћилимару и ћилимаре, 

инстр. ћилимаром и ћилимарем, мн. ћилимари, 

ћилимара 3.2.2.d.; 14.1.1. 
liилимара, -ё ж, ген. ми. ћилимара 3.2.2.d.; 

14.1.2.1. 
liнлимарев и liнлимаров, -а, -о, ген. ми. -их 

3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 
liнлимiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 3.2.2.d.; 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.а. 

liилимiрскii, -а, -о, геи. ми. -их 3.2.2.d.; 
4.2.а.; 14.3. 

liилнмарство, -а с 3.2.2.d.; 14.1.3. 
IiИnнмскii, -а, -о, ген. МН. -их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
liнлимче, -ета с 3.2.2.d.; 3.1.3.; 14.1.3. 
IiИnимчнli и liilлимчнli, -а м, инстр. -ем (не 

-ом), ген. МН. -ићii 3.2.2.d.; 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
ЋИnнои уоб. = ЧИnион (в.) 
IiИnит = кИnит (в.) 

liимане не него liемане (в.) 

IiИмбур не него чимбур (в.) 

Ћингхај (кин. Qinghai), -а м, инстр. -ем (не 
-ом) 1.2.1.1.ћ.; 4.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

liингхајСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.1.; 4.2.а.; 
5.1.3.; 14.3. 

Ћинсјен (кин. Qinxian), -а м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

liйр заст. = кир (в.) 

Ћнра = Ћнро, -ё м, дат. Ћири, ак. Ћиру, ВОК. 
Ћиро, инстр. Ћиром И Ћнро, -а м, дат. Ћиру, ак. 

Ћира, ВОК. Ћиро, инстр. Ћиром 1.2.1.1.а.; 3.2.1.; 
14.1.1.g. 

liира = liиро, -ё м, дат. ћири, ак. ћиру, ВОК. 
ћиро, инстр. ћиром, мн. ћире, ћира и liиро, -а м, 

дат. ћиру, ак. ћира, ВОК. ћиро, иистр. ћиром, МИ. 

1164 

IiИфтанскii 

ћире, ћира, (мали, спори воз уског колосека) 

3.2.1.; 14.1.1.g. 
liирибiр не него liнлибiр (в.) 

liilpiiз боље liilpiiш и IiИрiiш (в.) 

IiИрија не него кирија (в.) 

liирИnица, -ё ж, инстр. -ом 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
liирИnнчкii, -а, -о, ген. мн. -йх, (Клајн 2009: 

"ћuрuлuчкu, боље него ћирилични") 3.2.2.d.; 
3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Ћирнло, -а м 1.2.1.1.а.; 3.2.2.d.; 14.1.1. 
IiИРНЛОВСКii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
liирилометодијевскй, -а, -о, ген. МН. -их, 

(ПМС: "ћuрuломешоgскu или ћuрuломешоgu

јевскu"; Клајн 2009: "ћuрuломешоgскu и ћuрu
ломешоguјевскu") 3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 

liирилометодскii ХРВ. = liирилометодијев
скн (в.) 

Ћирин, -а, -о, геи. ми. -йх, (према Ћира и 

Ћиро, -ё) 3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 
Ћириli, -а м, ВОК. -у, иистр. -ем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
liilpiiш (не чириз, боље него liilpiiз), -а м, 

МН. ћирйши, ћирйша и liирiiш, -иша м, МН. ћи

риши, ћириша 14.1.1. 
Ћйро = Ћнра (в.) 
liйро = liйра (в.) 
Ћнров, -а, -о, ген. МН. -йх, (према Ћнро, -а) 

3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 
IiИтiб (р. liитiо), -аба м, МН. ћитаби, ћитаба 

3.2.2.d.; 14.1.1.d. 
IiИтiо = уоб. IiИтiб (в.) 
Ћнli, Ћића м, ми. Ћићи, Ћићii 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.а. 

Ћиliарија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.ћ.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Ћнliевац, -вца м, иистр. -ем 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 

14.1.1. 
liиliеваЧКii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
Ћнliево, Ћићева с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
Ћнliка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МИ. -кй 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
liiiliKii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 1О.3.а.; 14.3. 
liйфта (боље него liйвта), -ё М, ВОК. ћифто, 

ген. МН. ћИфта 14.1.1. 
IiИфтаНСКii = IiИфТИНСКii (в.) 



l1ифтарисати 

l1ифтарисати = l1ифтарити (В.) 
l1ифтарити, ћифтарим, прип. сад. ћифтарё

ћи 14.5.1.1.(4). = l1ифтарисати, -ишём, прип. сад. 
ћифтаришући 14.5.1.1.(2). 

ћифтииица, -ё ж, ииетр. -ом, геи. ми. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

l1itфтиискй = l1itфтанскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

l1ифтitнство, -а с 14.1.3. 
1160а = 11600, -ё М, дат. ћ6пи, вок. ћопо, ииетр. 

ћ6пом, ми. ћ6пе, ћ6па и 1i600, -а М, дат. ћ6пу, 
ак. ћ6па, вок. ћопо, ииетр. ћ6пом, МИ. ћ6пе, ћ6-

па 14.1.1.g. = 1100ча, -ё ж, ииетр. -ом, ми. ћопче, 
ћОпча 3.1.3.; 14.1.2.1 = liооша, -ё ж, ииетр. -ом, 
ми. МИ. ћОпше, ћОпша 14.1.2.1. 

liооавац, -авца М, вок. ћопавче, ииетр. ћо

павцем (не -ом), МИ. ћОпавци, ћОпаваца б.2.1.; 

1I.I.I.a.(l); 14.1.1. = liопавко, -вка М, МИ. ћошiвци, 
ћОпавiiца, ћошiвцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 

1100авица, -ё ж, вок. ћопавице, ииетр. -ом, геи. 

ми. -ица 14.1.2.1.Ь. 

IiОШ1ВКО = liопавац (В.) 
liооавост, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liооати, ћОпам, прип. сад. ћОпајући 

14.5.1.1.(3). 
liооити, -им (зграбити, украсти) 14.5.1.1.(4). 
Ћ6пиli (уоб. Ћопиl1), -а М, вок. -у, ииетр. -ем 

(не -ом) 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
11600 = I16па (В.) 
I10пча = I10па (В.) 
liопша= ћопа (В.) 

1i6ра = 116ро, -ё м, дат. ћ6ри, ВОК. ћоро, инетр. 
ћ6ром, МИ. ћ6ре, ћ6ра и I16ро, -а М, дат. ћ6ру, 

ак. ћ6ра, ВОК. ћоро, инетр. ћ6ром, МИ. ћ6ре, ћ6ра 

3.2.2.d.; 14.1.1.g. 
110равац, -авца м, вок. ћоравче, ииетр. ћорав

цем (не -ом), ми. ћОравци, ћOpaBiiцa 3.2.2.d.; 
б.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1.Ь.с. = liоравко, -вка М, 
мн. ћОравци, ћOpaBiiцa б.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.c.d. 

I1Oравачкй, -а, -о, геи. мн. -их 3.2.2.d.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

liоравити, -им, прип. сад. ћоравёћи и liо

равити, ћОравим, прип. сад. ћоравёћи 3.2.2.d.; 
14.5.1.1.(4). 

liоравица, -ё ж, ВОК. ћоравице, инетр. -ом, ген. 

мн. -ица 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 

110шкаст 

110равко = liоравац (В.) 
liорављење и liорављење, -а с, ген. мн. -ёња 

3.2.2.d.; 14.1.3. 
liораво, прип. 3.2.2.d.; 14.6. 
110равост, -ости ж, и нетр. -ости и -ошћу 

3.2.2.d.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
1i6рак, -рка М, ми. ћ6рци, ћорака, ћ6рцима = 

I16рац, -рца м, МИ. ћ6рци, ћОраца, ћ6рци 3.2.2.d.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

I16рац = I16рак (В.) 
I1брда, -ё ж, геи. ми. ћорда, (тур. сабља, друго 

је чбрда) 3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
116рити, -им, прип. сад. ћ6рёћи 3.2.2.d.; 

14.5.1.1.(4). 
I16ро = I16ра (В.) 
110роазiiр, -ара М, ииетр. ћорпзаром, мн. ћор

пазари, ћорпазара, (трговина наслепо) 3.2.2.d.; 
12.1.; 14.I.I.b. 

liорсокАк, -а М, мн. ћорсокаци, ћорсокака, 

ћорсокацима и liорсокАк, -ака М, МИ. ћорсо

каци, ћорсокака, ћорсокацима 3.2.2.d.; 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

116са = l16со, -ё м, дат. ћ6си, вок. ћбсо, инетр. 
ћ6сом, мн. ћ6се, ћ6са и li6со, -а М, дат. ћ6су, ак. ћ6-

са, вок. ћбсо, инетр. ћ6сом, мн. ћ6се, ћ6са 3.2.2.d.; 
14.1.1.g. 

liйсав, -а, -о, одр. ћОсави, -а, -о, геи. ми. -их 

=liйсаст,-а, -О,одр. ћосасти,-а,-о, ген. ми. -их 

= liйсат, -а, -о, одр. ћОсати, -а, -о, геи. МИ. -их 
3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 

liйсавац, -авца м, ВОК. ћОсавче, инетр. ћОсав

цем (не -ом), МИ. ћОсавци, ћОсаваца 3.2.2.d.; 
6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.Ь. 

l1йсавост, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.d.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
l1йсаст = ћйсав (В.) 
liйсат = liйсав (В.) 
li6син (према li6са и l16со, -ё), -а, -о, геи. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Ь6со = Ь6са (В.) 
liошак, -шка М, мн. ћошкови, ћошкова и liо

так, -шка М, МИ. ћошкови, ћошкова 3.2.2.d.; 
б.2.1.; 14.1.1.с. = I16ше, ћ6шета и ћОшета с, мн. 
ћ6шета, ћ6шета 3.2.2.d.; 14.1.3. 

Ji6ше = liошак (В.) 
liошкаст, -а, -о, одр. ћошкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.2.2.d.; 4.2.а.; 14.3. 
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liошкасто 

liошкасто, прип. 3.2.2.d.; 14.6. 
liошкiili, -ића М, иистр. ћошкићем (не -ом), 

МИ. ћошкићи, ћошкића 3.2.2.d.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
liуба, -ё ж, МИ. ћубе, ћуба и liуба, -ё ж, МИ. 

ћуба, ћуба 14.1.2.1. 
liубiи, -ана М, МИ. ћубани, ћубана и liубан, 

-а М, МИ. ћубани, ћубана 14.1.1. 
liубаст, -а, -о, одр. ћубастй, -а, -о, геи. МИ. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
liубастост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liубача, -ё ж, МИ. ћубаче, ћубача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
liубити, -йм, прип. сад. ћубёћи 14.5.1.1.(4). 
liубица, -ё ж, иистр. -ом, МИ. ћубице, ћубйца 

и liубица, -ё ж, иистр. -ом, МИ. ћубице, ћубйца 

14.1.2.1. 
IiYBiiK, -ика М, ми. ћувици, ћувика, ћувицима 

3.2.2.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
liyn, liуди ж, пок. ћуди, геи. ми. ћудй 14.1.2.2. 
liудљив, -а, -о, ОДр. ћудљивй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
liудљивац, -йвца М, ВОК. ћудљйвче, иистр. ћу

дљйвцем (не -ом), МИ. ћудљйвци, ћудљиваца 

6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 
liудљиво, прип. 14.6. 
liудљивост, -ости ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liyK, -а М, МИ. ћукови, ћук6ва и ћукова, ћу

к6вима и ћуковима 14.1.1.а.С. 

Ьулав = чулав, -а, -о, одр. ћулавй и чулавй, 

-а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
liулбастија = ђулбастија, -ё ж, дат. -ији, ии

стр. -ијом 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liулёње не него liуљёње (в.) 

liулити, ћулйм, прип. сад. ћулёћи (чуљити, 

напрезати уши) 14.5.1.1.(4). 
liуљёње (не liулёње), -а с, геи. МИ. ћуљења 

14.1.3. 
liумез, -а М, МИ. ћумези, ћумеза 3.2.2.d.; 

14.1.1. 
ЬУМУР, -а М, 3.2.2.d.; 14.1.1. 
liумураиа, -ё ж, МИ. ћумуране, ћумурана 

= liумурuiiиица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

3.2.2.d.; 3.4.1.; 14.1.2.1. 
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liурче 

liумурiш, -аша М, ВОК. ћумурашу, иистр. ћу

мурашем (ие -ом), МИ. ћумураши, ћумураша 

3.2.2.d.; 14.1.1. 
liумурuија, -ё М, дат. -ији, ВОК. -ијо, ии

стр. -иј ОМ, МИ. -ије, -йја 3.2.2.d.; 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

liумурuiiиица = IiYMypaHa (в.) 
liуп, -а М, МИ. ћупови, ћупова 14.1.1.С. 

Ьупиli, -а М, иистр. ћупићем (не -ом), геи. МИ. 

ћупићи, ћупйћii 3.2.2.d.; 14.1.1. 
Ћуприја, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 

3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liуприја, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. ћу

прије, ћупрйја 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liупријица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liупрiiјскii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.2.2.d.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
liypa = liypKa (в.) 
liурiи, -ана М, МИ. ћурани, ћурана 14.1.1. 
liурiискii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
liype, -ета с, МИ. ћурићи, ћурйћii и зб. ћурад, 

ћурiiдй 14.1.3. 
liуреице, -енца и -енцета с, МИ. ћуренцад, 

ћуренцiiдй 14.1.3. 
liуретииа, -ё ж 14.1.2.1. 
liypeliii и liypeliii, -а, -ё, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
liypKa, -ё ж, дат. ћурки (ПМС: "дат. -ци 

(-к и)"), геи. МИ. -кй 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
liypKacT, -а, -о, одр. ћуркастй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
liуркица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1. 
liурЛiiК, -а М, МИ. ћурлйци, ћурлйка, ћурлй

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
liурлика, -ё ж, дат. -ци, МИ. ћурлике, ћурлйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
liурликавац, -авца М, иистр. ћурликавцем 

(не -ом), МИ. ћурликавци, ћурликаваца 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

liурликати, ћурлйчем, прип. сад. ћурличући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
liурче, -ета с, МИ. ћурчићи, ћурчйћii и зб. ћур

чад и liурче, -ета с, зб. ћурчад и МИ. ћурчићи, 

ћурчйћii 14.1.3. 



liурчија 

liурчија, -е м, дат. -иј и, ВОК. -ијо, инстр. -ијом, 

мн. ћурчије, ћурчйја 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
1iурчијii и 1iурчјii = 1iуријii и liypjii, -а, -е, 

ген. ми. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
liурчнјин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.d.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
liурчiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.d.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
liурчitлук, -а м, мн. ћурчилуци, ћ рчилука, 

ћурчилуцима 3.2.2.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Ћурчiiн, -ина м 3.2.2.d.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
liурчиli, -а м, инстр. ћурчићем (не -ом), ген. 

мн. ћурчйћii 3.2.2.d.; 3.1.3.; 14.1.1. 
liурчјii = liурчијii (в.) 
liускија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. ћу

скије, ћускйја 3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liускијица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. ћускијйца 

3.2.2.d.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
liустек, -а м, мн. ћустеци, ћустека, ћустеци-

ма 3.2.2.d.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Ћустендил, -а м 1.2.1.1.Ь.; 3.2.2.d.; 14.1.1. 
IiУт, узв. 

liуталица, -е ж и М, инстр. -ом, ген. мн. ћута-

лйца 14.1.2.1.а. 

liутати, -йм, прип. сад. ћутећи 14.5.1.1.(4). 
ћутеliке = liутеliки, прип. 14.6. 
IiУтимице, прип. 14.6. 
IiУткати, -ам, прип. сад. ћуткајући 14.5.1.1.(3). 
liутке и IiУтке, прип. 14.6. 
IiУтљив, -а, -о, одр. ћутљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 

liушнутост 

IiУтљивац, -йвца М, вок. ћутљйвче, инстр. ћу

тљйвцем (не -ом), мн. ћутљйвци, ћутљиваца = 

liутљивко, -а м, мн. ћутљивци, ћутљйвiiка, ћу

тљивцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
IiУтљивица, -е ж, ВОК. ћутљивице, инстр. -ом, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1. 
liутљивко = IiУтљивац (в.) 
IiУтљиво, прип. 14.6. 
IiУтљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
liутња, -е ж, ген. мн. ћутњй 14.1.2.1.Ь. 

IiУтук, -а м, ВОК. ћутуче, мн. ћутуци, ћутука, 

ћутуцима 3.2.2.d.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
liуliОР, -а м, ген. мн. ћућбра 14.1.1. 
liуliорење, -а с, ген. мн. ћућорења 14.1.3. 
liуliорити = liуliурити, -йм 14.5.1.1.(4). 
Ћуliурiiн, -ина М, ВОК. Ђућурйне, инстр. Ђу-

ћурином 1.2.1.1.а.; 3.2.1.; 14.1.1. 
liуliурити = liуliорити (в.) 
liуфта, -е ж, ген. мн. ћуфтй 3.2.2.d.; 14.1.2.1.Ь. 

= liуфте, -ета С, мн. ћуфтета, ћуфтета 3.2.2.d.; 
14.1.3. 

liуфте = liуфта (в.) 
liуш, узв. 

liушка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. ћушкй И ћушака 

6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
liушнут, -а, -о, одр. ћушнутй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
liушнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
liушнутост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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у-двадесет и четврто слово азбуке; означа

ва високи самогласник задњег реда; осим у ре

чима где му је по етимологији место, изговара 

се и пише у вокативу именица мушког рода с 

основом на платал: млаguћ - млаguћу. мuш -
мuшу. Мuлош - Мuлошу (поред Мuлоше), ковач 
- ковачу. муж - мужу, итд. (В. Преглед правила 
т. 14.1.1.Ь.); јавља се у наставцима старе двоји

не (дуала): а) у промени бројева gва. шрu и р. 

чешuрu: gвају, ж gвеју. Шрuју. чешuрuју и Ь) у 

генитиву множине неких именица: йрсш - йр

сшuју (поред йрсша), нокаш - нокшuју (поред 

нокаша), lосш -lосшuју (т. 14.4.1.). 
у вези с тим (не у вези тога), предл. изр. 

12.1.1. 
у вези тога не него у вези с тим (В.) 

уиме 

уједио 

у Њ, предл. изр. 12.1.1. 
У се (у сёбё), предл. изр. 12.1.1. 
уазбучавати,уазбучавам,3.л.ми.уазбуча-

вају, прил. сад. уазбучавајући 14.5.1.1.(3). 
у8збучити, -им 14.5.1.1.(4). 
уапсити не него ухапсити (В.) 

убацивати (се), убацујём (се), прил. сад. уба

цујући (се) 14.5.1.1.(2). 
убацити (се), убацим (се) и убацити (се), 

-им (се) 14.5.1.1.(4). 
убедити (се) ек. уп. ијек. убиједити (се) 

убедљив ек. уп. ијек. убједљив 

убедљиво ек. уп. ијек. убједљиво 

убедљивост ек. уп. ијек. убједљивост 

убёђеност ек. уп. ијек. убијеђеност 

убеђење ек. уп. ијек. убјеђење 

у 

убеђивати (се) ек. уп. ијек. убјеђивати (се) 

убележавати (се) ек. уп. ијек. убељежава-

ти (се) 

убележити (се) ек. уп. ијек. убifљежити (се) 

убелити ек. уп. ијек. убијелити 

убијати (се), убијам (се), 3. л. ми. убијају (се), 
прил. сад. убијајући (се) 14.5.1.1.(3). 

убиједити (се) ијек. (ек. убедити (се», 

убиједим (се) (ек. убёдим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

убијеђеност ијек. (ек. убёђеност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

убијелити ијек. (ек. убелити), убијелим 

(ек. убёлим), (учинити белим) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

убијеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
убијство не него убиство (В.) 

убилачкй и убилачкй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
убилачки, прил. 14.6. 
убиљежавати (се) ијек. (ек. убележавати 

(се», убиљежавам (се) (ек. убележавам (се», 3. 
л. мн. убиљежавају (се) (ек. убележавају (се», 

прил. сад. убиљежавајући (се) (ек. убележавају

ћи (се» 2.1.5.1.3.; 2.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
убifљежити (се) ијек. (ек. убележити (се», 

-им (се) 2.1.5.1.3.; 2.1.2.; 14.5.1.1.(4) 
убирати, убирам, 3. л. мн. убирају, прил. сад. 

убирајући 14.5.1.1.(3) и убирати, -ём, прил. сад. 
убирући 14.5.1.1.(1). 

убиствен и убиствен (не убојствен), -а, -о, 

одр. убиствени, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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убиствено 

убиствено, прип. 14.6. 
убиственост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
убиство (не уб6јство,убијство), -а с, ген. мн. 

убйстава 6.2.2.; 14.1.3. 
убитачан, -чна, -чно, одр. убитачнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
убитачно, прип. 14.6. 
убитачност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
убити (се), убијём (се), им пер. убйј, убйјмо, 

убйјте 14.5.1.1.(2); 5.1.2. 
убица, -ё м, вок. убйцо, ген. мн. убица и уби

ца, -ё м, вок. уби цо, ген. мн. убйца 14.1.1.а. 

убичин и уби чин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
убјiщљив ијек. (ек. убедљив), -а, -о, одр. уб

U)едљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 14.3. 
убједљиво ијек. (ек. убедљиво), прип. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
убједљивост ијек. (ек. убедљивост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

убјеђење ијек. (ек. убеђење), -а с, ген. мн. убје

ђења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
убјеђивати (се) ијек. (ек. убеђивати (се», 

уБU)еђујём (се), прип. сад. уБU)еђујући (се) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

уближе, прип. 14.6. 
ублйзу, прип. 14.6. 
убог, -а, -о, одр. убогй, -а, -о, ген. мн. -йх и 

убог, -а, -о, одр. убогй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
убогаљити (се), уб6гiiљйм (се) 14.5.1.1.(4). 
убого и убого, прип. 14.6. 
убогост и убогост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
убој, -а м, инстр. убојем (не -ом), ген. мн. убо

ја и убој, -а м, инстр. убојем (не -ом), ген. мн. 

убоја 14.1.I.С. 

убојит, -а, -о, одр. убојитй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
убојито, прип. 14.6. 
убојитост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
убојички, прип. 14.6. 
убојичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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увеличавајуllii 

уб6јство не него убиство (в.) 

уБОсти (се), убодёМ (се) 14.5.1.1.(1). 
убрајати (се), убрајам (се), 3. п. мн. убрајају 

(се), прип. сад. убрајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
убрати, -ём и уберём 14.5.1.1.(1). 
убрашњавити (се), -йм (се) и убрашњави-

ти (се), убрашњавйм (се) 14.5.1.1.(4). 
убрзање, -а с, ген. мн. убрзања 14.1.3.d. 
убјЈзати, -ам 14.5.1.1.(3). 

убрзо, прип. 14.6. 
убризгавати, убризгавам, 3. п. мн. убризга-

вају, прип. сад. убризгавајући 14.5.1.1.(3). 
убризгати, -ам 14.5.1.1.(3). 
убрк, прип. 14.6. 
убројати, -йм и убројйм 14.5.1.1.(4). 
убудуliе, прип. 14.6. 
убуђавити (се), -йм (се) и убуђавити (се), 

убуђавйм (се) 14.5.1.1.(4). 
убуђiн = убуђао (в.) 

убуђао, -ала, -ало, одр. убуђалй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 7.1.2.; 14.3. = убуђiн, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
убуђати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
убуliкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
увliђати не него уводити (в.) 

ув8жати не него увозити (в.) 

ув8жити, увiiжйм 14.5.1.1.(4). 
уварити, уварйм 14.5.1.1.(4). 
увашљивити (се), -йм (се) и увашљивити 

(се), увашљйвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уве(ну)лост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
увежбавати (се) ек. уп. ијек. увјежбавати 

(се) 

увежбiНост ек. уп. ијек. увјежбiност 

увежбати (се) ек. уп. ијек. увјежбати (се) 

увежен не него увезен (в. увести) 

увёк ек. уп. ијек. увијек 

увелак (не увеок), увеока м, ВОК. увеоче, 

МН. увеоци, увелака, увеоцима 7.1.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.а. 

увеликё = увелико (в.) 
увелико = увеликё, прип. 14.6. 
увеличавајуliй, -а, -ё, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 



увеличавати (се) 

увеличавати (се), увеличавам (се), 3. л. мн. 
увеличавају (се), прил. сад. увеличавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
увеличати, -ам 14.5.1.1.(3). 
увенуо = увео (в.) 
увенути (не увехнути), увенём 14.5.1.1.(1). 
увео, -ела, -ело, одр. увели, -а, -о, ген. мн. -их 

= увенуо, -ула, -уло, одр. увенули, -а, -6, ген. мн. 
-их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 

увеок не него увелак (в.) 

уверавати (се) ек. уп. ијек. увјеравати (се) 

уверено ек. уп. ијек. увјерено 

увереност ек. уп. ијек. увјереност 

уверење ек. уп. ијек. увјерење 

уверити (се) ек. уп. ијек. увјерити (се) 

уверљив ек. уп. ијек. увјерљив 

уверљиво ек. уп. ијек. увјерљиво 

уверљивост ек. уп. ијек. увјерљивост 

увеселење не него увесељење (в.) 

увеселитељ, -а м, ВОК. -у, инсТр. -ем, ген. МН. 

увеселитёља 14.1.1.а. 

увеселити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
увесељавати (се), увесељавам (се), 3. Л. МН. 

увесељавају (се), ПРИЛ. сад. увесељавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = увесељивати (се), увесељујём (се), 

прил. сад. увесељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
увесељење (не увеселење), -а с, ген. МН. уве

сељења 14.1.3.d. 
увесељивати (се) = увесељавати (се) (в.) 
увести (се) и увести (се), увезём (се), ПРИД. 

ТРП. увезен (не увежен), -ена, -ено 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

увести и увести, уведём 14.5.1.1.(1). 
увећавати (се), YBeћiiBaM (се), 3. Л. МН. увећа-

вају (се), прил. сад. увећавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
увеЬ8ње, -а с, ген. МН. увећања 14.1.3.C.d. 
увећати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
увехнути не него увенути (в.) 

увечё ПРИЛ. 14.6. 
увид, -а м, ген. МН. увйда и увид, -а, м, ген. 

МН. увида 14.1.1.с. 

увидети ек. уп. ијек. увидјети 

увидјети ијек. (ек. увидети), увиди м 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

увиђаван, -вна, -в но, одр. увиђавни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
увиђавно, прил. 14.6. 

увјерење 

увиђавност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
увиђај, -а м, инсТр. увиђајем (не -ом), ген. мн. 

увиђаја 14.1.1.С. 

увиђати, увиђам, 3. Л. МН. увиђају, ПРИЛ. сад. 
увиђајући 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(3). 

увијати (се), увијам (се), 3. Л. мн. увијају (се), 
прил. сад. увијајући (се) 14.5.1.1.(3). 

увијач, -ача м, инсТр. увијачем (не -ом), МН. 

увијачи, увијача 14.1.1.С. 

увијек ијек. (ек. увёк), ПРИЛ. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

увијено, ПРИЛ. 14.6. 
увијеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
увијуша, -ё ж, ген. мн. увијуша 14.1.2.1.а. 

увйнут, -а, -о, ОДр. увинути, -а, -6, ген. МН. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

увинути (се), увинём (се) 14.5.1.1.(1). 
увйнутост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
увир и увйр, -а м, инсТр. -ом, ген. МН. увира 

14.1.1.С. 

увис, ПРИЛ., (скок увис; али: у висину)14.6. 

уви ти, увијём, импер. увиј, увйјмо, увйјте 

14.5.1.1.(2). 
увишестручити, -им и увишестручити, 

увишестручим 14.5.1.1.(4). 
увјежбавати (се) ијек. (ек. увежбавати (се», 

увU)ежбавам (се), 3. Л. мн. увU)ежбавају (се), 
ПРИЛ. сад. увU)ежбавајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

увјежбаност ијек. (ек. увежбаност), -ости 

ж, и нСТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

увјежбати (се) ијек. (ек. увежбати (се», -ам 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
увјеравати(се)ијек.(ек.уверавати(се»,ув(ј)е

равам (се), 3. л. мн. ув(ј)еравају (се), ПРИЛ. сад. 
ув(ј)еравајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

увјерено ијек. (ек. уверено), прил. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

увјереност ијек. (ек. увереност), -ости Ж, ин

сТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

увјерење ијек. (ек. увјерење), -а с, ген. МН. 

увШерења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
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увјерити (се) 

увјерити (се) ијек. (ек. увјерити (се», -им (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
увјерљив ијек. (ек. уверљив), -а, -о, одр. у

вU)ерљиви, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

увјерљиво ијек. (ек. уверљиво), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

увјерљивост ијек. (ек. уверљивост), -ости 

Ж, инсТр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

уво, ува и увета с, мн. уши, ушију И р. увета, 

увета = ухо, уха с, мн. уши, ген. ушију, (Клајн 

2009: ,Jlво, ува, поред ухо, уха. Промену увеша, 
увешу, увешом неки граматичари не признају 

за књижевну.") 4.3.; 4.3.3.; 14.1.3. 
увод, -а м, ген. мн. увода и увод, -а м, ген. мн. 

увода 14.1.1.С. 

уводити (не ув8ђати), уводим, прип. сад. 

уводећи 14.5.1.1.(4). 
уводиii и уводни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
УВОДНiiК, -а м, мн. уводници, уводника, 

уводници 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
уводиичiiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -ари, -ара 14.1.1.а. 

увоДничiрскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
увоз, -а м, ген. мн. увоза и увоз, -а м, ген. мн. 

увоза 14.1.1.С. 

увозити (не уважати), увозим, прип. сад. 

УВОЗёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
УВОЗНii и УВОЗНii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
увозиiiк, -а м, вок. увозниче, мн. увозници, 

увозника, увозницима 1I.I.I.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

увознiiчки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
увојак, увојка м, мн. увојци, увојака, увој

ЦИМ8 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
увојито, прип. 14.6. 
уволажа = ухолажа, -ё ж, ген. мн. -ажа 4.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

увоштити = увоштанити (в.) 

уврачати, уврачам, 3. П. мн. уврачају = уга

тати, угатам, 3. П. мн. угатају 14.5.1.1.(3). 
увргнути се = уврЬи се, увргнём се 

14.5.1.1.(1). 
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угаиуЬе 

увребати, уврёбам, 3. п. мн. увребају 

14.5.1.1.(3). 
увреда, -ё ж, ген. мн. уврёда 14.1.2.1.Ь. 

увредити ек. уп. ијек. увриједити 

увредљив, -а, -о, ОДр. увредљиви, -а, -о, ген. 

МН. -их, ек. и ијек. 4.2.а.; 14.3. 
увредљивост, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу, 

ек. и ијек. 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уврёђен ек. уп. ијек. увријеђен 

увређеност ек. уп. ијек. увријеђеност 

уврёжен ек. уп. ијек. увријежен 

уврёженост ек. уп. ијек. увријеженост 

уврети, -им 14.5.1.1.(4). 
увриједити ијек. (ек. увредити), увриједим 

(ек. уврёдим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
увријеђен ијек. (ек. уврёђен), -а, -о, одр. уври

јеђени (ек. уврёђени), -а, -о, ген. ми. -их 2.1.1.; 
3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3. 

увријеђено ијек. (ек. уврёђено), прип. 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.6.; 

увријеђеност ијек. (ек. увређеност), -ости ж, 

инсТр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

увријежеи ијек. (ек. уврёжен), -а, -о, одр. 

увријежени (ек. уврёжени), -а, -о, геи. ми. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
увријежеиост ијек. (ек. уврёженост), -ости 

ж, инстр, -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

уврнутост, -ости Ж, иисТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уврстити, уврстим, ПРИД. ТРП. уврштен и 

увршћен 14.5.1.1.(4). 
увртањ, -тња м, ми. увртњи, увртања 6.2.1.; 

14.1.1.С. 

увртати (се), -ћём (се), прип. сад. уврћући (се) 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
уврх, предл. 

увуЬи (се) и увуЬи (се), увучём (се) 3.1.2.; 
14.5.1.1.(2). 

увученост и увученост, -ости ж, инсТр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.8.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
угаљ, угља м, иисТр. угљем (не -ом) 14.1.1. 
уг8ђати, угађам, 3. П. ми. угађају, прип. сад. 

угађајући 14.5.1.1.(3). 
угануЬе, -а с, ген. ми. уганућа 14.1.3. 



угао 

угао, угла м, мн. углови, углова 6.2.1.; 7.1.1.; 
14.1.1.с. 

угаравити, упiравим и угаравити, -им 

14.5.1.1.(4). 
угарак, -арка м, мн. угарци, yгapiiкa, угар

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. = угарица, -ё ж, 

ген. мн. угарица 14.1.2.1.Ь. 

S'rapcKa, -ё ж, дат. Угарској, ннстр. Угарском 
1.2.1.1.Ь.; 14.3.2. 

угарскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.0.; 4.2.а.; 
14.3. 

угасиути и угаси ути, -нём 14.5.1.1.(1). 
угибати (се), угибам (се), 3. п. мн. угнбају 

(се), прнп. сад. угнбајући (се) 14.5.1.1.(3) и уги
бљём (се), прнп. сад. угибљући (се) 14.5.1.1.(2). 

угинуће, -а с, ген. мн. угинућа 14.1.3. 
углавичити се, -им се 14.5.1.1.(4). 
углавном, прип. 14.6. 
углављивати (се), угшiвљујём (се), прнп. сад. 

угшiвљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
углађеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
углађивати (се), угшiђујём (се), прип. сад. 

углађујући (се) 14.5.1.1.(2). 
угланцати и угланцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
углас, прип. 14.6. 
угласт, -а, -о, одр. угласти, -а, -о, ген. мн. -их 

= углат, -а, -о, одр. углати, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
углат = угласт (В.) 
углатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
углачаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
углачати, -ам 14.5.1.1.(3). 
угледавати (се) = угледати (се) (В.) 
угледан, -дна, -дно, одр. углёдни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
угледати, -ам 14.5.1.1.(3). 
угледати (се), углёдам (се), 3. п. мн. угледају 

(се), прип. сад. угледајући (се) = угледавати (се), 

угледавам (се), 3. п. мн. угледавају (се), прип. сад. 
угледавајући (се) 14.5.1.1.(3). 

угледнiiк, -а м, вок. углёдниче, мн. углёд

ници, углёдника, углёдницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
углёдно, прип. 14.6. 

угнијездити (се) 

угледност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
углибити (се), углибим (се) 14.5.1.1.(4). 
угломер ек. уп. нјек. угломјер 

угломјер ијек. (ек. угломер), -а м, инстр. -ом, 

мн. -ёри, -ёра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
угљар, -ара м, вок. угљаре и угљару, инстр. 

угљаром и угљарем, мн. -ари, -ара 14.1.1.а. 

угљара, -ё ж, ген. мн. угљара 14.1.2.1.Ь. 

угљарев и угљаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
угљарити, угљарим, прип. сад. угљарёћи 

14.5.1.1.(4). 
угљарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. угљар-

ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
угљiркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угљаров = угљарев (В.) 

угљарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угљевак, -вка м, мн. угљевци, угљёвака, 

угљевцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
угљен(ч)ић, -а м, инстр. угљен(ч)ићем (не 

-ом), мн. угљен(ч)ићи, угљен(ч)ића 14.1.1.с. 

угљен, -ена м, мн. угљени, угљена 14.1.1.с. 

угљенар, -ара м, вок. угљенаре и угљенару, 

инстр. угљенаром и угљенарем, мн. -ари, -ара 

14.1.1.а. 

угљенарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
угљенаркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угљен-дiioксйд, -а м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
угљенн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угљенисаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
угљенисати (се), угљенишём (се), прип. сад. 

угљенишући (се) 14.5.1.1.(2). 
угљенiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их = угљеНИЧНii, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
угљен-моноксйд, -а м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
угљеноводоннк = угљиководонiiк (В.) 
угљенокоп, -а м, ген. ми. угљенокопа 

14.1.1.с. 

угљиководонiiк = угљеноводонйк, -нка м, 
хем. 14.1.1. 

угнездити (се) ек. уп. ијек. угнијездити (се) 

угнијездити (се) ијек. (ек. угнездити (се», 

угнијездим (се) (ек. угнёздим (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 
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угњетавати 

угњетавати, угњетавам, 3. л. мн. угњетавају, 
прил. сад. угњетавајући 14.5.1.1.(3). 

угњетiч, -ача м, вак. угњетачу, инсТр. угњета

чем (не -ом), мн. угњетачи, угњетача 14.1.1.а. 

угњетiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угњетеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
угњечитн, угњечим 14.5.1.1.(4). 
угњурити, угњурим 14.5.1.1.(4). 
уговарати, уговарам, 3. л. мн. уговарају, 

прил. сад. уговарајући 14.5.1.1.(3). 
уговарiч, -ача м, вак. уговарачу, инсТр. уго

варачем (не -ом), мн. уговарачи, уговарача 

14.1.1.а. 

уговарiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уговорити, уговорим 14.5.1.1.(4). 
УГОДНiiК, -а м, вак. угодниче, мн. угодници, 

угодника, угодницима рел. 1I.I.I.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

угодност и угодност, -ости ж, инсТр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
угођај, -а м, инсТр. угођајем (не -ом), лак. уго

ђају и угођају, мн. угођаји, угођаја 14.1.1.С. 

угојеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
угојити, -им 14.5.1.1.(4). 
угонити, угоним 14.5.1.1.(4). 
угОститељ, -а м, вак. -у, инстр. -ем, ген. мн. 

угОститёља 14.1.1.а. 

угОститёљка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

угОститељки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
угОститељкнн, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
угОститељскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
угоститељство и угОститељство, -а с 10.3.; 

14.1.3. 
угОстити, -им 14.5.1.1.(4). 
уготовити, -им 14.5.1.1.(4). 
угошliавати, угошћiiвам, 3. л. мн. угошћа

вају, прил. сад. угошћliвајући 14.5.1.1.(2) = уго

шliitвати, угошћујем, прил. сад. угошћујући 

14.5.1.1.(3). 
угошliitвати = угошliавати (в.) 

угравitрати,угравирам,3.л.мн.угравИра

ју 14.5.1.1.(3). 
yгpliдњa, -е Ж, ген. мн. уградњи 14.1.2.1.Ь. 
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удйљ 

уграђitвати, yгpliђyjeM, прил. сад. уграђу-

јући 14.5.1.1.(2). 
угрејати (се) ек. уп. ијек. угријати (се) 

угрitжен не него угрitзен (в. угристи) 

угризак, угриска, мн. угрисци, угризака, 

угрисцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
угрitзати (се), угризам (се), 3. л. мн. угризају 

(се), прил. сад. угризајући (се) 14.5.1.1.(3). 
угријати (се) ијек. (ек. угрејати (се», -ем (се) 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
угристи (се), угризем (се), прнд. трп. угри

зен, угризена, угризено (не угрижен, угрижена, 

угрижено) 8.1.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
угрitжен, угрижена, угрижено не него 

угрitзен, угризена, угризено (в. под угри

сти) 

угрозити, угрозим 14.5.1.1.(4). 
угрубо, прил. 14.6. 
угрувати се, угрувам се, угрувају се 4.3.; 

14.5.1.1.(3). 
угрушак, -ш ка м, мн. угрушци, угрушака, 

угрушцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
угУжвати (се) и угужвати (се) = угужве

љати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
угурсузлук, -а м, мн. угурсузлуци, угурсу-

злука, угурсузлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
yrypcycKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
угурсуски, прил. 14.6. 
угусто, прил. 14.6. 
угушitвати (се), угушујем (се), прил. сад. 

угушујући (се) 14.5.1.1.(2). 
угушити (се), угушим (се) 14.5.1.1.(4). 
Уд, -а м, лак. уду, мн. удови, удова 14.1.l.C. 
удав и удвв, -а м, ген. мн. yдiiвa 14.1.1.С. 

удавати (се), удајем (се), прил. сад. удајући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
удавача, -е Ж, ген. мн. удавача 14.1.2.1.а. 

удавити (се), удавим (се) 14.5.1.1.(4). 
удављеиiiк, -нка м, вак. удављенйче, ми. 

удављеници, удављеника, удављеницима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
удављеНiiЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
удаја, -ё ж, ген. мн. удаја 14.1.2.1.Ь. 

удалеко и удалеко, прил. 14.6. 
удйљ, прил., (Клајн 2009: ,,ygaљ. скок уgаљ") 

12.1.; 14.6. 



удаљавати (се) 

удаљавати (се), yдaљiiвaM (се), 3. п. мн. уда
љавају (се), прип. сад. удаљавајући (се) 14.5.1.1.(3) 
= удаљitвати (се), удаљујем (се), прип. сад. ущi

љујући (се) 14.5.1.1.(2). 
удаљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
удаљitвати (се) = удаљавати (се) (В.) 
удаљити (се), удаљйм (се) 14.5.1.1.(4). 
удар, -а м, инстр. -ом, ген. мн. удара 14.1.1.с. 

удараљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. удараљкй 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ударац, -арца м, инстр. -ем (не -ом), мн. удар

ци, удараца 14.1.1.с. 

ударiч,-ача, вок.Ударач~ инстр.ударачем 

(не -ом), мн. ударачи, ударача 14.1.1.а. 

ударНiiК, -а м, вок. ударнйче, мн. ударнйци, 

ударнйка, ударнйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

ударница, -е Ж, вок. -е, ген. мн. ударнйца 

14.1.2.1.а. 

ударничин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ударнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
удiiрннчки, прип. 14.6. 
ударНiiШТВО, -а с, ген. мн. ударнйштава 10.3.; 

6.2.2.; 14.1.3. 
удати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
удах = удисај (В.) 
удахнути, удахнем 14.5.1.1.(1). 
удахњitвати, удахњујем, прип. сад. удахњу-

јући 14.5.1.1.(2). 
УДБ = Удба (В.) 
Удба = У ДБ, -е ж, скр. Управа државне без

бедности 13.5.2. 
удбовац, -овца м, вок. удбовче, инстр. удбов

цем (не -ом), мн. удбовци, удбоваца 14.1.1.а. 

удвадесетiк:тручити, -йм 14.5.1.1.(4). 
удвајати (се), удвајам (се), 3. п. мн. удвајају 

(се), прип. сад. удвајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
удварач, -ача м, вок. удварачу, инстр. удва

рачем (не -ом), мн. удварачи, удварача 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

удварачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

удвоје, прип. 14.6. 
удвојеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

удио 

удвојити (се), удвојйм (се), им пер. удвој, 

удвојмо, удвојте 14.5.1.1.(4). 
удворавати се, удворавам се, 3. п. мн. удво

равају се, прип. сад. удворавајући се, (боље 

удворити (се» 14.5.1.1.(3). 
удворити се (боље него удворавати се), 

удворйм се 14.5.1.1.(4). 
удворица, -е ж (м), вок. -е, инстр. -ом, ген. мн. 

удворйца 14.1.2.1.а.; 14.1.1. 
удвориЧКii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
удворички, прип. 14.6. 
удвориштво = удворнiiштво, -а с, ген. мн. 

-штава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
удвостручавати,удвостручавам,3.п.мн. 

удвостручавају, прип. сад. удвостручавајући 

14.5.1.1.(3) = удвостручitвати, удвостручујем, 

прип. сад. удвостручујући 14.5.1.1.(2). 
удвОструченост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
удвостручење, -а с 14.1.3. 
удвостручitвати = удвостручавати (В.) 

удвОстручити, -йм 14.5.1.1.(4). 
удебљати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) 
удевати ек. уп. ијек. удијевати 

уделити ек. уп. ијек. удијелити 

уденути (се) ек. уп. ијек. удјенути (се) 

удео ек. уп. ијек. удио 

удесити (се) и удесити (се), удесйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
удесно и удесно, прип. 14.6. 
удесност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уде(с)ти (се) ек. уп. ијек. удје(с)ти (се) 

удети ек. уп. ијек. удјети 

удешавати (се), удешiiвам (се), 3. п. мн. 

удешавају (се), прип. сад. удешавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
удијевати ијек. (ек. удевати), удијевам (ек. 

удевам), прип. сад. удијевајући (ек. удевајући) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
удијелити ијек. (ек. уделити), удијелйм (ек. 

уделйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
удио (неуоб. удјел) ијек. (ек. удео), удU)ела 

м, ген. мн. удU)ела 2.1.5.; 2.1.2.; 2.2.2.; 7.1.1.; 
14.1.1.с. 
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удисiј 

удисiј, -а м, иистр. удисајем (не -ом), геи. мн. 

-а ја 5.1.5.; 14.1.1.С. = удах, -а м, мн. удаси, удаха 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
удисати, -шем, прип. сад. удишући 

14.5.1.1.(2). 
удити (не худити), -им, прип. сад. удећи 

14.5.1.1.(4). 
удјел = удио (в.) 

удјеиути ијек. (ек. уденути) = удје(с)ти ијек. 

(ек. уде(с)ти) = удјети ијек. (ек. удети), удШе

нем, удијем, (према удјети) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1). 

удје(с)ти = удјенути (в.) 

удјети = удјенути (в.) 

удно, предn. 

уд6бност и удобност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
удобровољити (се) и удобровољити (се), 

удобровољим (се) 14.5.1.1.(4). 
удова = удовица (в.) 
удовац и уд6вац, удбвца м, вок. удовче и 

удбвче, мн. удбвци, удоваца и удоваца 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

удовица, -е ж, вок. -е, ген. мн. удовица = удо

ва, -е ж, ген. мн. удова 14.1.2.1.а. 

удовичин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
удовичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
удовички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
удовољавати, удовољавам, 3. n. мн. удово

љавају, прип. сад. удовољавајући 14.5.1.1.(3). 
удовољење, -а с, ген. мн. удовољења 14.1.3. 
удовољити и удовољити, удовољим 

14.5.1.1.(4). 
уд6вчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
удом8liити (се), удомаћим (се) 14.5.1.1.(4). 
удомити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
удомљавати (се), удомљавам (се), 3. n. мн. 

удомљавају (се), прип. сад. удомљавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = удомљивати (се), удомљујем (се), 

прип. сад. удомљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
удомљивати (се) = удомљавати (се) (в.) 
удостојати (се) = удостојити (се) (в.) 
удостојити (се), удQcтојим (се) = удостојати 

(се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
удрвенити се, удрвеним се = удрвендечи

ти се, -им се 14.5.1.1.(4). 

1176 

уживјети се 

удрвендечити се = удрвенити се (в.) 
удруженост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Удружење писiцi Србије 1.2.1.1.п. 

удруживати (се), удружујем (се), прип. сад. 

удружујући (се) 14.5.1.1.(2). 
удружити (се), удружим (се) 14.5.1.1.(4). 
удубити (се), удубим (се) 14.5.1.1.(4). 
удубљавати (се), удубљiiвам (се), 3. n. мн. 

удубљавају (се), прип. сад. удубљавајући (се) 

14.5.1.1.(3) = удубљивати (се), удубљујем (се), 

прип. сад. удубљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
удубљење, -а с, ген. мн. удубљења 14.1.3. 
удубљивати (се) = удубљавати (се) (в.) 
удуго, прип. 14.6. 
удухати = удувати (в.) 

уђутуре, прип. 14.6. 
УЕФА 13.3.2. 
уЖiр, -ара м, вок. ужаре и ужару, инстр. ужа

ром и ужарем, мн. -ари, -ара 14.1.1.а. 

ужара, -е ж, ген. мн. ужара 14.1.2.1.Ь. 

ужарев и ужаров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ужiiренбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ужарица = ужiрка (в.) 

ужаричин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уЖiрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. ужарки 

11.3.2.; 14.1.2.1.а. = ужарица, -е ж, вок. -е, ген. мн. 

ужарица 14.1.2.1.а. 

ужаров = ужарев (в.) 
ужiснутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Уже, -ета с, з6. ужад, ужади 14.1.3. 
ужелети (се) ек. уп. ијек. ужељети (се) 

ужељети (се) ијек. (ек. ужелети (се», ужелим 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ужестити се, ужестим се 14.5.1.1.(4). 
ужitвалац (не ужitваоц), -аоца м, ВОК. ужива

оче, инстр. уживаоцем (не -ом), мн. -аоци, -алаца 

6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.а. 
ужitваоц не него уживалац (в.) 

уживети се ек. уп. ијек. уживјети се 

уживјети се ијек. (ек. уживети се), -им 

се, прид. рад. уживио, уживјела, уживјело 

(ек. уживео, уживела, уживело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 



уживљавати се 

уживљавати се, уживљавам се, 3. л. МН. ужи
вљавају се, прил. сад. уживљавајући се 2.1.4.1.; 
14.5.1.1.(3) = уживљивати се, уживљујем се, 

прил. сад. уживљујући се 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
ужйвљеиост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уживљивати се = уживљавати се (В.) 

Ужйво, прил., (Клајн 2009: ,,уживо: саста
вљено, као и други прилози сличног састава 

(уцело, украшко, итд.)") 14.6. 
ужитак, -тка М, МН. ужици, ужйтака, ужи

цима 6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
5'жице, -а с, дат. Ужицу, (ПМС: "Ужице, 

Ужица, Ужицу, боље него Ужице ж МН., Ужи

ца, Ужицама") 14.1.3. 
5'жичанин, -а М, МН. Ужичани, Ужичана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
5'жичанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. 

Ужичанкй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
5'жичка република, Ужичке републике ж 

1.2.1.1ј.; 14.3.2.; 14.1.2.1. 
Ужичкй, -8, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.0.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
ужлеб ек. уп. ијек. ужљеб 

ужлебити (се) ек. уп. ијек. ужлијебити (се) 

ужлијебити (се) ијек. (ек. ужлебити (се», 

ужлијебйм (се), (ек. ужлебйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 
ужљеб ијек. (ек. ужлеб), -а М, ген. мн. ужљеба 

(ек. ужлеба) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
Ужурбаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ужутети ек. уп. ијек. ужутјети 

ужутјети ијек. (ек. ужутети), -йм, (постати 

жут) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
уз инат уп. у инат, за инат 

уз нос, предл. и3р. 12.1.1. 
уз, предл. 

уз пркос, (нпр. говорити; уп. успркос) 

успут, прил., (узгред) 12.1.1. 
уз пут, предл. и3р., (крај пута) 

уз то, предл. изр. 12.1.1. 
уз(а), предл., (дужа форма обавезно испред 

заменичких енклитика (Уза ме, уза се, уза њ); 

иначе, у свим осталим случајевима употребља

ва се краћа форма, а кад је испред речи које 

узаliи 

почињу са с, ш, з, ж могућ и краћи и дуж и об

лик) 6.2.7. 
Уза зйд 6.2.7.3. 
Уза ме, предл. и3р. 12.1.1. 
уза њ, предл. и3р. 12.1.1. 
уза се, предл. и3р. 12.1.1. 
уза страну, предл. изр., (Клајн 2009: "боље 

него уз сшрану") 12.1.1. 
уза те, предл. и3р. 12.1.1. 
узаврелост, -ости ж, инстр.-ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узаврети, -йм 14.5.1.1.(4). 
Узајаман, -мна, -мно, одр. узај8МНЙ, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узајамно, прил. 14.6. 
узајамност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узајмити, узајмйм 14.5.1.1.(4). 
узајмљйвати, узајмљујем, прил. сад. узајм

љујући 14.5.1.1.(2). 
узак, уска, уско (и уска, -о), одр. ускй (и 

ускй), ген. мн. -йх, комп. ужй, најужй 6.2.3.; 
4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. = узан, -а, -о, одр. узанй (и 

ускй), -8, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.: 14.3. 
узалуд и узалуд = узалудно и узалудно = 

узалудо и узалудо = узалуду и узалуду, прил. 

12.1.; 14.6. 
узалудан и узалудан, -дна, -дно, одр. уза

луднй и узалуданй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

узалудно и узалудно = узалуд и узалуд 

(В.) 

узалудност и узалудност, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узалудо и узалудо = узалуд и узалуд (В.) 

Узалуду и узалуду = Узалуд и узалуд (В.) 

узаман = Узалуд и узалуд (В.) 
узан = узак (В.) 
уза ност, -ости ж, ипстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узасве, прил., (ипак и поред) 14.6. 
узастопицё = узастопцё (В.) 
уз8стопно, прил. 14.6. 
уз8стопност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узастопцё = узастопнцё, прил. 14.6. 
узаliи и узаliи = узйliи и узйliи (В.) 
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узблебетати се 

узблебетати се, узблебећем се 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
узбочити и узбочити (се), узбочйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
узбрати, узберем 14.5.1.1.(1). 
узбрдица и узбрдица, -е ж, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

узбрдо, прил., (навише; друго је уз брgо) 12.1.; 
14.6. 

узбудљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узбуђено, прил. 14.6. 
узбуђеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узбуђење, -а с, ген. мн. узбуђења 14.1.3.d. 
узбуђивати се, узбуђујем се, прил. сад. узбу

ђујући се 14.5.1.1.(2). 
узбурКiiНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узбуркати, -ам 14.5.1.1.(3). 
узванйк, -а М, ВОК. узваниче, мн. узваници, 

узванйка, узванйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

узваница, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. узваница 

14.1.2.1.а. 

узвежен, увежена, увежено не него узве

зен, увезена, увезено (В. узвести) 

узвести (се) и узвести (се), узведем (се) и 

узвезем (се) 14.5.1.1.(1); 14.5.1.1.(2). 
узвести и узвести, узвезем, прид. трп. уз

везен, увезена, увезено (не узвежен, увежена, 

увежено)14.5.1.1.(2). 

узвiiк, -а м, мн. узвици, узвика, узвици ма 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
узвикати (се), узвйчем (се) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
узвикивати, узвикујем, прил. сад. узвику

јући 14.5.1.1.(2). 
Узвитланбст, -ости ж, инстр. -остн И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узвичан, -чна, -чно, одр. узвични, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Узвичнйк, -8 М, мн. узвичници, узвичника, 

узвичници 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
узвишеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узвишење, -а с, ген. мн. узвишења 14.1.3. 
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уздигиутост 

узвлачити (се), узвлачйм (се), прил. сад. уз

ВЛliчећи (се) 14.5.1.1.(4). 
узводни и узводнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
узводно и узводно, прил. 14.6. 
уз воду, предл. и3р. 

узврiiт, -а м, ген. мн. узврата 14.1.1.с. 

узвратан и узвратан, тна, -тно, одр. узврат-

ни и узвратни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

узврarити, узвратйм 14.5.1.1.(4). 
узвратно = узврати це, прил. 14.6. 
узвраliати, -ам, прил. сад. узвраћајући 

14.5.1.1.(3). 
узвуliи (се) и узвуliи (се), узвучем (се) 

1I.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2). 
узгајати (се), узгајам (се), 3. л. мн. узпiјају 

(се), прил. сад. узгајајући (се) 14.5.1.1.(3). 
узгајiiч = узгајitвiiч (В.) 
узгајitвiiч, -ача м, ВОК. узгајивачу, инстр. уз

гајивачем (не -ом), мн. узгајивачи, узгајивача 

= узгајiiч, -ача м, ВОК. узгајачу, инстр. узгајачем 

(не -ом), мн. узгајачи, узгајача 14.1.1.а. 

узглiiвље, -а с, ген. мн. узглавља 14.1.3. 
узгред = узгредно, прил. 14.6. 
узгредан, -дна, -дно, одр. узгреднй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узгредно = Узгред (В.) 
Узгредност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узда и узда, -е ж, ген. мн. узда (не уздй) 

14.1.2.1. 
узданица и узданица, -е ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.а. 

узданути не него уздахнути (В.) 

уздiiрје, -а с, ген. мн. уздарја 14.1.3. 
уздати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
уздати, -ам 14.5.1.1.(3). 
Уздах, -а М, МИ. уздаси, уздаха, уздасима 

11.2.1.(2); 14.1.1. = Уздисiiј, -а м, инстр. уздиса

јем (не -ом), ген. мн. -а ја 14.1.1.с. 

уздахнути (не узданути), уздахнем 

14.5.1.1.(1). 
уздигнути (се) = уздиliи (се), уздигнем (се) 

14.5.1.1.(1). 
уздигнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



уздизати (се) 

уздизати (се), -жём (се), прил. сад. уздижући 

(се) 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
уздисај = уздах (В.) 
уздисати, -шём, прил. сад. уздишући 

14.5.1.1.(2). 
уздиliи (се) = уздигнути (се) (В.) 
уздржаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
УЗДржЉИВ, -а, -о, одр. уздржљивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
уздржљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уздрманост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошliу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Уздрхталост и уздрхталост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уздрхтати (се), уздршћём (се) 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
уздуж, прил. 14.6. 
уземљење, -а с, ген. мн. уземљења 14.1.3. 
уземљити, -йм 14.5.1.1.(4). 
узенгија, -ё ж, дат. -ији, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

узётост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узitдати, узйдам, 3. л. мн. узliдају 14.5.1.1.(3) 

и узйђём 14.5.1.1.(2). 
узиђitвати, узиђујём, прил. сад. узиђујући 

14.5.1.1.(2). 
узitliи и узиliи, узйђём = уз8liи и узаliи, уза

ђём 14.5.1.1.(2). 
узица, -ё ж, ген. мн. узйца 14.1.2.1.Ь. 

узјахати (не узјашити), -шём l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
узјахивати, узјахујём, прил. сад. узјахујући 

14.5.1.1.(2). 
узјахнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
узјашити не него узјахати (В.) 

узјогунити се, узјогунйм се и узјогунити 

се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
узлазан, -зна, -зно, одр. узлазнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узлет и Узлёт, -а м, ген. мн. узлёта 14.1.1. 
узлетати (се) ек. уп. ијек. узлијетати (се) 

узлетети (се) ек. уп. ијек. узлетјети (се) 

узлетјети (се) ијек. (ек. узлетети (се», узле-

тйм (се), прид. рад. узлетио, узлетјела, узлетје-

узор-мајка 

ло (ек. узлетео, узлетела, узлетело) 2.1.2.; 2.2.2.; 
7.1.2.; 14.5.1.1.(4). 

узлијетати (се) ијек. (ек. узлетати (се», уз

лијећём (се) (ек. узлёћём (се», прил. сад. узлије

ћући (се) (ек. узлёћући (се» 3.2.2.а.; 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(2). 

узмакнути (се) = узмаliи (се) и узмаliи (се), 
узмакнём (се) 14.5.1.1.(1). 

узмаliи и узмаliи (се) = узмакнути (се) (В.) 
узмах и узмах, -а м, мн. -си, узмiixа, -сима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
узмицати (се), -чём (се) l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
узмOIiи и узмоliи, узмогнём 14.5.1.1.(1). 
узмутити, узмутйм 14.5.1.1.(4). 
узнемиреност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узнемирити (се), узнемйрйм (се) 

14.5.1.1.(4). 
узнемOIiи и узнемоliи, узнемогнём 

14.5.1.1.(1). 
узнесен (не узнешен), -ена, -ено, одр. узне

сенй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
узнесеност (не узнешеност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узнесење, -а с, ген. мн. узнесења 14.1.3. 
узнёти ек. уп. ијек. узнијети 

узнеliкати се, -ам се 14.5.1.1.(3). 
узнешен не него узнесен (В.) 

узнешеност не него узнесеност (В.) 

узнијети ијек. (ек. узнёти), узнесём, прид. трп. 

узнесен 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
узобестити се ек. уп. ијек. узобијестити се 

узобијестити се ијек. (ек. узобестити се), 

узобијестйм се (ек. узобёстйм се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

узор и узор, -а м, инстр. -ом, ген. мн. узора и 

узора 14.1.1.с. 

узоравати, узорiiвам, 3. л. мн. узоравају 

14.5.1.1.(3). 
узорак и узорак, -орка м, мн. -орци, -орака, 

-орцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
узоран и узоран, -рна, -рно, одр. узорни И 

узорнй, -а, -о, ген. мн. йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узорати, узорём 14.5.1.1.(1). 
узор-мајка, -ё ж, дат. узор-мајци, ген. мн. 

узор-мајки 12.2.1.а.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
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узохолити се 

узохолити се, узохолйм се 14.5.1.1.(4). 
узрео, -ла, -ло, одр. узрелй, -а, -о, ген. мн. -йх 

ек. И ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
узрети, -ем 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(1). и узрйм ек. и 

ијек. 14.5.1.1.(4). 
узречан, -чна, -чно, одр. узречнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.4.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узречица, -е ж, ген. мн. узречйца ек. и ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
узрок, -а М, мн. узроци, узрока, узроцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
узроковати, -ку јем, прил. сад. узрокујући 

14.5.1.1.(2). 
узрочан, -ч на, -чно, одр. узрочнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узрочнйк, -а М, мн. узрочнйци, узрочнйка, 

узрочнйцима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
узрочно, прил. 14.6. 
узрочност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узрујаност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
узуёлан, -лна, -лно, одр. узуелнй и узуелнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
узун, прид. индкл., Узун Мирко, Узун-Мирка, 

Узун-Мирку, (Клајн 2009: "Према ПМС прези
мена с додацимаузун и сл. пишу се савставље

но, без цртице") 

Узунмирковиli, -а М, вок. -у, инстр. Узунмир

ковићем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
узурпатор, -а М, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

ген. мн. -ора 14.1.1.а. 

узурпирати, узурпйрам, 3. л. мн. узурпира-
ју 14.5.1.1.(3). 

уз то предл. изр. 

у име, предл. изр. 

уистину, прил. 12.1.; 14.6. 
у ја не него хуја (В.) 

у ја, -ё = ујо, -ё м, дат. у ји, ак. у ју, вок. ујо, ИН
стр. ујБМ, ген. мн. у ја = ујо, -а М, дат. у ју, ак. уј а, 

вок. ујо, инстр. ујом, ген. мн. у ја 14.1.1.g. 
ујак, -а М, вок. ујаче, мн. ујiiци, ујака, ујiiцима 

11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ујам, ујма М, мн. ујмови, ујмова 14.1.1.с. 

ујамчавати (се), ујамчавам (се), 3. л. мн. 

ујамчавају (се), прил. сад. ујамчавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
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уј ков 

ујармити, ујармйм 14.5.1.1.(4). 
ујармљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
у јахати (не ујашити), ујашем ll.l.l.b.; 

14.5.1.1.(2). 
ујашити не него у јахати (В.) 

у јед, -а М, ген. мн. уједа 14.1.1.с. 

у једанпут = уједаред и уједаред, прил. 

14.6. 
уједаред и уједаред = у једанпут (В.) 
ујединити (се), уједйнйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уједињавати (се), уједЙЊiiвам (се), 3. л. мн. 

уједињавају (се), прил. сад. уједињавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
уједйњен, -а, -о, одр. уједйњенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Уједйњенё нације, Уједйњенйх нацйја 

ж мн., (УМ. Организација уједйњенйх нација) 

1.2.1.2.3. 
уједйњеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уједињење, -а с, ген. мн. уједињења 14.1.3. 
уједљив, -а, -о, одр. уједљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
уједљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уједначен, -а, -о, одр. уједначенй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
уједначено, прил. 14.6. 
уједначеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уједначење, -а с, ген. мн. уједначења 14.1.3. 
уједначити (се), уједначйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уједно, прил. 14.6. 
уједноличеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уједрити и уједрити, уједрйм 14.5.1.1.(4). 
ујездити и ујездити, -йм 14.5.1.1.(4). 
ујеСёН, ПРИП. 14.6. 
ујка, -е = ујко, -е М, дат. ујки, инстр. ујком, 

мн. ујке, ујка и ујко, -а М, дат. ујку, инстр. ујком, 

мн. ујке, ујка 14.1.1.g. 
ујкин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ујка и ујко, 

-е) 4.2.а.; 14.3. 
ујко = ујка (В.) 
ујков, -а, -о, ген. мн. -йх, (према ујко, -а М) 

4.2.а.; 14.3. 



у'јна 

у јна, -е ж, ВОК. у јна, ген. мн. ујнй 14.1.2.1.а. 

ујо = у ја (В.) 

ујогунити се, ујогунйм се 14.5.1.1.(4). 
ујуначити (се), ујуначйм (се) 14.5.1.1.(4). 
ујутро и ујутру, прил. 12.1.; 14.6. 
указ и укiз, -а м, ген. мн. указа 14.1.1. 
указати (се), укажем (се) 14.5.1.1.(2). 
указивати (се), указујем (се), прил. сад. уюl-

зујући (се) 14.5.1.1.(2). 
укаишарити, укайшарйм 14.5.1.1.(4). 
укалупити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
укалупљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укаљати (се), YKiiљaM (се), 3. л. мн. укаљају 

(се) 14.5.1.1.(3). 
укаматити и укаматити, -йм 14.5.1.1.(4). 
укамаliење, -а с, ген. мн. укамаћења 14.1.3. 
укамаliивати, укамаћујем, прил. сад. укама-

ћујући 14.5.1.1.(2). 
укапати (се) не него укопавати (се) (В.) 

укапати, укапам 14.5.1.1.(3) и укапљем 
14.5.1.1.(2). 

укати не него хукати (В.) 

уквасити (се), -йм се, прид. трп. уквашен 

14.5.1.1.(4). 
укинути, -нем 14.5.1.1.(1). 
укинуliе, -а с, ген. мн. укинућii 14.1.3. 
укиселити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
уклањати (се) (не уклоњати (се», -ам (се), 

прил. сад. уклањајући (се) 14.5.1.1.(3). 
уклапати (се), уклапам (се), 3. л. мн. уклапају 

(се), прил. сад. уклапајући (се) 14.5.1.1.(3). 
уклесати и уклесати, уклешем 14.5.1.1.(2). 
уклет, -а, -о, одр. уклетй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
уклётост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уклештење ек. уп. ијек. укљештење 

уклештити (се) ек. уп. ијек. уклијештити 

(се) 

уклијештити (се) ијек. (ек. уклештити (се», 

уклијештйм (се) (ек. уклештйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

уклонити (се), уклонйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уклоњати (се) не него уклањати (се) (В.) 

укљештење ијек. (ек. уклештење), -а с, ген. 

мн. -ења 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 

укорјењаватн (се) 

укључење, -а с, ген. мн. укључења 14.1.3. 
укључивати (се), укључујем (се), прил. сад. 

укључујући (се) 14.5.1.1.(2). 
укључити (се), укључйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уковати, укујем 14.5.1.1.(2). 
уковрчати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = УКО

врчити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4) = УКОВРl,lати 

(се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = УКОВРl,Iити (се), -йм 

(се) 14.5.1.1.(4). 
уковрчити (се) = уковрчати (се) (В.) 
УКОВРl,lати (се) = уковрчати (се) (В.) 
УКОВРl,Iити (се) = уковрчати (се) (В.) 
уколико, уколико и уколико, везн., (Клајн 

2009: ,,уколико и ушолико пишу се заједно, 
осим кад колико и шолико чувају своје посеб

но зачење"). 

уколотечити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
укоп и укоп, -а м, ген. мн. укопа 14.1.1. 
укопавати (се) (не укапати (се», укопавам 

(се), прил. сад. укопавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
укопати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
укопчавати (се), укопчавам (се), 3. л. МН. 

укопчавају (се), прил. сад. укопчавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
укопчати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
укор, -а м, инстр. -ом, ген. мн. укора 14.1.1. 
укораВ8ТИ, укоравам, 3. л. мн. укоравају, 

прил. сад. укоравајући 14.5.1.1.(3). 
укорАк, прил. 14.6. 
укорачити, укорачйм 14.5.1.1.(4). 
укоренити (се) ек. уп. ијек. укоријенити 

(се) 

укорењавати (се) ек. уп. ијек. укорјењава

ти (се) 

укорењеност ек. уп. ијек. укорнјењеност 

укорењивати (се) ек. уп. ијек. укорјењива

ти (се) 

укоријенити (се) ијек. (ек. укоренити (се», 

укоријенйм (се) (ек. укоренйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

укоријењеност ијек. (ек. укорёњеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

укоричити и укоричити, -йм 14.5.1.1.(4). 
укорјењав8ТИ (се) ијек. (ек. укорењавати 

(се», -ам (се), прил. сад. укор(ј)ењавајући (се) = 
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укорјењивати (се) 

укорјењивати (се) ијек. (ек. укорењивати (се» 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
укорјењивати (се) ијек. (ек. укорењивати 

(се», укорШењујём (се), прип. сад. укорШењу

јући (се) = укорјењавати (се) ијек. (ек. укоре
њавати (се» 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

ук6сити, укОсйм, (ставити косо) 14.5.1.1.(4). 
укОсити, укосйм, (накосити, покосити) 

14.5.1.1.(4). 
укосница, -ё ж, ген. мн. укоснйца 14.1.2.1.Ь. 

укосо, прип. 14.6. 
укотвити (се), укотвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
укотрљавати (се), укотРљавам (се), 3. n. мн. 

укотрљавају (се), прип. сад. укотрљавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
укочањити се, укочањйм се 14.5.1.1.(4). 
укочен, -а, -о, одр. укоченй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
укочено, прип. 14.6. 
укоченост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укочити (се), укочйм (се) 14.5.1.1.(4). 
укошено и укошено, прип. 14.6. 
укоштац, прип. 14.6. 
украђеи не него украден (В. украсти (се» 

украј и украј, предn. 12.1.; 14.6. 
Украјина, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Украјинац, -йнца м, инстр. Украјйнцем (не 

-ом), мн. Украјйнци, Украјинаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Украјйнка, дат. -ки (не -ци), ген. мн. Укра
јйнки 1.2.1.1.d.; 1l.з.2.f.; 14.1.2.1.а. 

украсти,украдём, прид. трп. украден,(не 

украђен) 14.5.1.1.(1). 
укратко и укратко, прип. 14.6. 
украшавати (се), украшавам (се), 3. n. мн. 

украшавају (се), прип. сад. украшавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
украшеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укрйво, прип. 12.1.; 14.6. 
укротилац = укротитељ (В.) 
укротилачкй = укротитељскй (В.) 
укротиоц не него укротилац (В.) 

укротитељ, -а м, вок. -у, инстр. -ем, ген. мн. 

-ёља 14.1.1.а. =укротилац (не укротиоц), УКРО

тиоца м, ВОК. укротиоче, инстр. укротиоцем (не 
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улагивати се 

-ОМ),мн.укрОТИОЦИ,укротилаца,укрОтиоцима 

6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.а. 
укротитељка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

укротитёљки 1l.3.2.; 14.1.2.1.а. 
укротитељскй = укротилачкй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
укротити, укротим 14.5.1.1.(4). 
укруг, прип., (Клајн 2009: ,,(= унаоколо), 

али у круl У дословном значењу (нпр. Yђийie 

у круl).") 14.6. 
укрупно, прип. 14.6. 
укрупњавати се, укрупњавам се, 3. n. мн. 

укрупњавају се, прип. сад. укрупњавајући се 

14.5.1.1.(3). 
укрутити (се), укрутим (се) 14.5.1.1.(4). 
укрцавати (се), УКЈщавам (се), 3. n. мн. укрца

вају (се), прип. сад. укрцавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
укрцај, -а м, инстр. укрца јем (не -ом), мн. укр-

цаја 14.1.1.с. 

Укiщати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
укрчкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
укрштати (се) (не укршliати (се», укрштам 

(се), 3. n. мн. укрштају (се), прип. сад. укрштајући 
(се) 14.5.1.1.(3). 

укрштеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укршliати (се) не него укрштати (се) (В.) 

УКТ-фреквенција, -ё ж, (ПМС: "УКТ 

фреквенција предност одвојеном писању") 

12.2.1.с. 

укупност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укус, -а м, ген. мн. укуса 14.1.1.с. 

укусан, -сна, -сно, одр. укуснй И укусни, -а, 

-6, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
укусно, прип. 14.6. 
укусност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
укуliанин, укућанина м, мн. укућани, уку

ћана 14.1.1.а. 

укуЫнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. уку-

ћанки 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
укуцати, -ам 14.5.1.1.(3). 
ул., скр. улица 13.2.1.а. 

улагивати се, улагујём се, прип. сад. улагу

јући се 14.5.1.1.(2). 



улазак 

улазак, -ска м, мн. уласци, улазака, уласци

ма 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
уланчавати (се), уш\нчавам (се), 3. л. мн. 

уланчавају (се), прил. сад. уланчавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
улево ек. уп. ијек. улијево 

уш!гати се ек. уп. ијек. улијегати се 

улегнути (се) и улегнути (се), -нём (се) = 

улеliи (се) и улеliи (се), улегнём (се) и улежём 

(се) 14.5.1.1.(1). 
улегнуliе, -а с, ген. мн. улегнућii 14.1.3. 
уленити се и улењити се ек. уп. ијек. ули

јенити се 

улепити (се) ек. уп. ијек. улијепити (се) 

улепшавати (се) ек. уп. ијек. уљепшавати 

(се) 

улепшати (се) ек. уп. ијек. уљепшати (се) 

улетати ек. уп. ијек. улијетати 

улетети ек. уп. ијек. улетјети 

улетити (се) ек. уп. ијек. уљетити (се) 

улетјети ијек. (ек. улетети), улетйм 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 

улеliи (се) и улеliи (се) = улегнути (се) и 

улегнути (се) (В.) 

уливати, улйвам, 3. л. мн. уливају, прил. сад. 
уливајући ек. и ијек. 14.5.1.1.(3). 

улизавати (се) = улизивати (се) (В.) 

улизати (се), улйжём (се) 14.5.1.1.(2). 
улизивати (се), улизујём (се), прил. сад. ули-

зујући (се) 14.5.1.1.(2) = улизавати (се), ул иза

вам (се), 3. л. мн. улизавају (се), прил. сад. ули
завајући (се) 14.5.1.1.(3). 

улизица, -ё ж, вок. -е и -о, ген. мн. улизйца 

14.1.2.1.а. 

улизичкй, -а, -о, геи. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
улизйштво, -а с, ген. мн. улизйштава 6.2.2.; 

10.3.; 14.1.3. 
улијево ијек. (ек. улево), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
улијегати се ијек. (ек. улегати се), улијежём 

се (ек. улёжём), прил. сад. улијежући се (ек. улс:\

жући се) 2.1.1.; 2.2.1.; l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
улијенити се ијек. (ек. уш!нити се и улењи

ти се), улијенйм се (ек. улёнйм се и улёњйм се) 

2.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

ултрадесничiрскй 

УЛИЈепити (се) ијек. (ек. улепити (се), 

улијепйм (се) (ек. уЛёПЙМ (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

улијетати ијек. (ек. улетати), улијећём (ек. 

улёћём), прил. сад. улијећући (ек. улећући) 2.1.1.; 
2.2.1.; 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

улити, улијём, импер. улйј, улйјмо, улйјте 

14.5.1.1.(2). 
улица, -ё ж, ген. мн. -йца, (Улица маршала 

Тита; Улица Николё Тёслё; Тёслина улица; Бо
санска улица; Улица босанска 17; Улица бра
ћё Кавурићii 17; Улица пролетёрских бригада; 
Улица Бранка Радичевића 17; Улица социјали
стичкё револуцијё 17) 14.1.2.1.Ь. 

улицкати (се), -ам се 14.5.1.1.(3). 
уличар, -а м, вок. -е и -у, иистр. -ом И -ем, ген. 

мн. -ара 14.1.1.а. 

уличарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. ули-

чарки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
уличарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уличица, -ё ж, ген. мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

уличнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уличњак, -а м, вок. уличњаче, мн. уличњаци, 

уличњака, уличњацима lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

улога, -ё ж, дат. улози, ген. мн. улога 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

улогорити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
уложак, -шка м, мн. улошци, уложака, уло

шцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
улози, улога м МН., (обољење зглобова) 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
улојити (се), улојим (се) 14.5.1.1.(4). 
уломити (се), уломим (се) 14.5.1.1.(4). 
ултра-, улшраgесница, улшразвук, улшра-

конзервашиван, улшраљубичасши зраци, ул

шранационализам, итд. 

ултрабазичан, -чна, -чно, одр. ултрабазич

нн, -а, -о, ген. мн. -НХ 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ултравиолетан = ултраљубичаст (В.) 

ултрадесница, -ё ж, ген. мн. ултрадёсница 

14.1.2.1.Ь. 

ултрадесничар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом 

И -ем, мн. -ари, -ара 14.1.1.а. 

ултрадесничарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
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ултразвук 

Ултразвук, -а М, МН. ултразвуци и ултра

звукови, ултразвука и ултразвукова 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

Ултразвучан, -чна, -чно, одр. ултразвучни, 

-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ултракраткй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ултраљубичаст, -а, -о, одр. ултраљубича

сти, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. = ултрави

олетан, -тна, -тно, одр. ултравиолетни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
ултраројалист(а), -ё м, МН. ултраројЗлисти, 

ултраројЗлиста, ултраројЗлистима 14.1.1.е. 

улубити (се), улубим (се) 14.5.1.1.(4). 
улубљење, -а с, ген. МН. улубљења 14.1.3. 
улубљивати (се), улубљујём (се), прил. сад. 

улубљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
Улудо, прил. 14.6. 
Улус, -а м, лок. Улусу, скр. за Удружење ли

ковних уметника СРбијё 1З.5.2.Ь.(2). 

уља не него хуља (В.) 

уљанй и уљанй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
уљанйк, -ика М, мн. уљаници, уљаника, уља

ницима 11.2.1.(2); 14.1.I.с. 
уље, -а с, МН. уља, уља, (кад се односи на вр

сте: сунцокретово, маслиново, итд.) 14.1.3. 
уљез, -а М, ген. мн. уљёза ек. и ијек. 2.1.4.1.; 

14.1.1.а. 

уљепшавати (се) ијек. (ек. улепшавати (се», 

уљепшавам (се) (ек. улепшiiвам (се», прил. сад. 

уљепшавајући (се) (ек. улепшавајући (се» 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

уљепшати (се) ијек. (ек. улепшати (се», -ам 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
уљетити (се) ијек. (ек. улетити (се», -им (се) 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
уљнй и Уљнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уљудити (се), уљудим (се) 14.5.1.1.(4). 
уљудност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уљуђеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уљуђивати (се), уљуђујём (се), прил. сад. уљу

ђујући (се) 14.5.1.1.(2). 
уљуљати (се), уљуљам (се) 14.5.1.1.(3). 
уљуљканост, -ости Ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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уљуљкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
уљуљкивати (се), уљуљкујём (се), прил. сад. 

уљуљкујући (се) = уљуљкавати (се), уљуљкавам 

(се), прил. сад. уљуљкавајући (се) 14.5.1.1.(2). 
уљуљушкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
уљушкати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
ум, ума и ума М, мн. умови, умова и умови, 

умова 14.1.1.с. 

умакати, умачём, прил. сад. умачући 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
умакнути (се) = умаliи (се) и умаliи (се), 

умакнём (се) 14.5.1.1.(1). 
умало, прил., (Клајн 2009: " ... нпр. умало не 

заборавuх") 14.6. 
умањавати (се) = умањивати (се) (В.) 
умањенйк, -ика м, мн. умањеници, умање

ника, умањеницима 1l.2.1.(2); 14.1.1.с. 
умањеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
умањење, -а с, ген. мн. умањења 14.1.3. 
умањивати (се), умањујём (се), прил. сад. 

умањујући (се) = умањавати (се), умањавам 

(се), 3. л. мн. умањавају (се), прил. сад. умањава
јући (се) 14.5.1.1.(2). 

умањилац (не умањиоц), -иоца М, инстр. 

умањиоцем (не -ом), мн. умањиоци, умањила

ца, умањиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.Ь. 
умањиоц не него умањилац (В.) 

умањити (се), умањим (се) 14.5.1.1.(4). 
умарширати, умарширам, 3. л. мн. умарши-

рају 14.5.1.1.(3). 
умастити (се), умастим (се), прид. трп. ума

штен и умашћен 14.5.1.1.(4). 
умаliи (се) и умаliи (се) = умакнути (се) 

(В.) 

умах, прил. 14.6. 
умекшавати (се), умекшавам (се), 3. л. мн. 

умекшавају (се), прил. сад. умекшавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
умекшање, -а с, ген. мн. умекшања 14.1.3. 
умекшати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
умёње ек. уп. ијек. умијење 

умерен ек. уп. ијек. умјерен 

умерено ек. уп. ијек. умјерено 

умереност ек. уп. ијек. умјереност 

умерењак ек. уп. ијек. умјерењак 

умерењачкй ек. уп. ијек. умјерењачкй 



умерењаштво 

умерењаштво и умерењiiштво ек. уп. ијек. 

умјерењаштво и умјерењiiштво 

умесити ек. уп. ијек. умијесити 

умесно ек. уп. ијек. умјесно 

умесност ек. уп. ијек. умјесност 

уместан ек. уп. ијек. умјестан 

уметак, -тка м, МН. умеци, уметака, умецима 

6.2.1.; 10.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
уметати (се), умећём (се), ПРИЛ. сад. умећући 

(се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
умети ек. уп. ијек. умјети 

уметнйк ек. уп. ијек. умјетнйк 

уметнйков ек. уп. ијек. умјетнйков 

уметнина и уметнина ек. уп. ијек. умјетни-

на и умјетнина 

уметница ек. уп. ијек. умјетница 

уметнички ек. уп. нјек. умјетнички 

уметнйчкй ек. уп. ијек. умјетийчкй 

уметност ек. уп. ијек. умјетност 

уметнути (се) и уметнути (се), уметнём (се) 

14.5.1.1.(\). 
уметнуliе, -а с, ген. МН. YMeTHyћii 14.1.3. 
умеliе ек. уп. ијек. умијеliе 

умешан ек. уп. ијек. умјешан 

умешати (се) ек. уп. ијек. умијешати (се) 

умешно ек. уп. ијек. умјешно 

умешност ек. уп. ијек. умјешност 

умиваонйк, -йка м, МН. -йци, -йка, -йцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
умиваоница (не умиваона), -ё Ж, ген. МН. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

умивати (се), умйвам (се), 3. Л. МН. умивају 
(се), ПРИЛ. сад. умивајући (се) 14.5.1.1.(3). 

умиваона не него умиваоница (в.) 

умијење ијек. (ек. умёње), -а с, ген. МН. ум и

јёња (ек. умёња) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
умијесити ијек. (ек. умесити), умијесйм (ек. 

умёсйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
умијеliе ијек. (ек. умеliе), -а с, ген. МН. умијећii 

(ек. YMeћii) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
умијешати (се) ијек. (ек. умешати (се», 

умијешам (се) (ек. умёшам (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

умилити се, умилйм се 14.5.1.1.(4). 
умилност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
умилОСтивити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 

умјесно 

умилостити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
умиљатост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
умиљети ијек. (ек. умилети), умИлйм 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(4) 
уминути (се), умйнём (се) 14.5.1.1.(1). 
уминуliе, -а с, ген. МН. уминућii 14.1.3. 
умирати, -ём, ПРИЛ. сад. умирући 2.1.4.1.; 

14.5.1.1.(\). 
умиривати (се), умирујём (се), ПРИЛ. сад. 

умирујући (се) 14.5.1.1.(2). 
умирити (се), умйрйм (се) 14.5.1.1.(4). 
умируliй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
умити (се), умијём (се), импер. умйј (се), 

умйјмо (се), умйјте (се) 5.1.2.; 14.5.1.1.(2). 
умишљiiј, -а м, инсТр. умишљајем (не -ом), 

ген. МН. -аја 14.1.1.С. 

умишљiiјан, -а, -о, ОДр. умишљајнй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
умишљiiјно, ПРИЛ. 14.6. 
умишљати (се), умйшљам (се), 3. Л. мн. 

умишљају (се), ПРИЛ. сад. умишљајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
умишљеи, -а, -о, одр. умишљенй, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
умишљено, ПРИЛ. 14.6. 
умјерен ијек. (ек. умерен), -а, -о, одр. умШе

ренй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

умјерено ијек. (ек. умерено), ПРИЛ. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

умјереност ијек. (ек. умереност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

умјерењак ијек. (ек. умерењак), -ака м, ВОК. 

умU)ерењаче, МН. умU)ерењаци, умШерења

ка, умU)ерењацима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1.; 

умјерењiiчкй ијек. (ек. умерењiiчкй), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
умјерењаштво и умјерењiштво ијек. (ек. 

умерењаштво и умерењiштво) 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.3. 

умесан не него уместан (В. под умјестан) 

умјесан не него умјестан (В.) 

умјесно ијек. (ек. умесно), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 
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умјесност 

умјесност ијек. (ек. умесност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

умјестан (не умјесан) ијек. (ек. уместан, не 

умесан), -сна, -сно, одр. умU)еснй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
умјети ијек. (ек. умети), умијём (ек. умём), 

прип. сад. умијући (ек. умејући) 2.1.1.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2); 

умјетник ијек. (ек. уметник), -а м, вок. ум

U)етнйче, мн. умU)етници, умU)етнйка, умШет

нйцима 2.1.2.; 2.2.2.; l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

умјетников ијек. (ек. уметников), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
умјетнина и умјетнина ијек. (ек. уметнина и 

уметнина), -ё ж, ген. мн. умU)етнина и умШет

нйна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
умјетница ијек. (ек. уметница), -ё ж, вок. -е, 

ген. мн. умU)етнйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
умјетнички ијек. (ек. уметнички), -а, -о, ген. 

мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
умјетнички ијек. (ек. уметнички), прип. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
умјетност ијек. (ек. уметност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

умјешан ијек. (ек. умешан), -шна, -шно, одр. 

умU)ешнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

умјешно ијек. (ек. умешно), прип. 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.6. 

умјешност ијек. (ек. умешност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

умлачити, умлачйм 14.5.1.1.(4). 
умлети ек. уп. ијек. умљети 

умљети ијек. (ек. умлети), умељём 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 

умник, -а м, ВОК. умнйче, МН. умнйци, умнй

ка, умнйцима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
умножавати (се), умножавам (се), 3. n. МН. 

умножавају (се), прип. сад. умножавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
умножилац (не умножиоц), -иоца м, инстр. 

умножиоцем (не -ом), МН. умножиоци, умно-
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уназiiђёност 

жилаца, умножиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1.С. = 

умножиоц не него умножилац (в.) 

умњвк, -а м, МН. умњаци, умњака, умњаци

ма 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
умоболник, -а м, ВОК. умоболнйче, МН. 

умоболнйци, умоболнйка, умоболнйцима 

l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
умоболница, -ё ж, ВОК. -е, ген. МН. умобол

нйца 14.1.2.1. 
умоб6лница, -ё ж, ген. МН. -йца, (заст. болни

ца за душевне болести) 14.1.2.1. 
умоб6лност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
умовати, умујём, прип. сад. умујући 

14.5.1.1.(2). 
умолан и умма н, -лна, -лно, ОДр. умолнй И 

умолнй, -а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
умољив, -а, -о, одр. умољивй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
умотавати (се), умотавам (се), 3. n. МН. умота

вају (се), прип. сад. умотавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
умотатн (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
умотворина и умотворина, -ё ж, ген. МН. 

-йна 14.1.2.1.Ь. 

умочити, умочйм 14.5.1.1.(4). 
умрёти ек. уп. ијек. умријети 

умријети ијек. (ек. умрёти), умрём 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 

умрли, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
умрљати (се), умрљам (се), 3. n. МН. умРља-

ју (се) 14.5.1.1.(3). 
умprвити (се), умртвйм (се) 14.5.1.1.(4). 
умртвљеио, прип. 14.6. 
умртвљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
умудрити (се), умудрйм (се) 14.5.1.1.(4). 
умусати се, -ам се и умусати се, умусам се, 

(запрљати се) 14.5.1.1.(3). 
умусити се, умусйм се 14.5.1.1.(4). 
умусти, умузём 14.5.1.1.(2). 
умутити (се), умутйм (се) 14.5.1.1.(4). 
УН, скр. за Уједйњенё нације 13.5.1. 
уиазад и уназад, прип. 14.6. 
уназадити (се), УНllзiiдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
уназађёНОСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



уназађitвати (се) 

уназађitвати (се), уназађујём (се), прип. сад. 

уназађујући (се) 14.5.1.1.(2). 
унаимати, -ам, прип. сад. унаимајући, (унајм

љивати) 14.5.1.1.(3). 
унајмити, унајмйм 14.5.1.1.(4). 
унајмљенйк, -нка м, вок. унајмљенйче, мн. 

унајмљеннци, унајмљеннка, унајмљеннцима 

l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
унајмљеница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. унајмље

нйцii 14.1.2.1.а. 

унајмљивати (се), унајмљујём (се), прип. сад. 

унајмљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
унајмљивiч, -ача М, вок. унајмљивачу, ин

стр. унајмљивачем (не -ом), мн. унајмљивачи, 

унајмљивача 14.1.1.а. 

унакiженост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
унаказивати (се), унаказујём (се), прип. сад. 

унаказујући (се) 14.5.1.1.(2). 
унак8зити (се), унаказйм (се) 14.5.1.1.(4). 
унакараднти, унакарiiдйм 14.5.1.1.(4). 
унакарађitвати, унакарађујём, прип. сад. 

унакарађујући 14.5.1.1.(2). 
унакрсан не него унакрстан (в.) 

унакрсно = унакрст (в.) 
унакрст = унакрсно, прип. 14.6. 
унакрстан (не унакрсан), -сна, -ено, одр. 

унакрснй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
унаоколо и унаоколо, прип. 14.6. 
унаокруг и унаокруг, прип. 14.6. 
унапред ек. уп. ијек. унапријед 

унапредити (се) ек. уп. ијек. унаприједити 

(се) 

унапређење, -а с, ген. МН. унапређења 2.1.4.1.; 
14.1.3. 

унапређивати (се), унапређујём (се), прип. 

сад. унапређујући (се) 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
унапријед ијек. (ек. унапред), прип. 2.1.1.; 

2.2.1.; 14.6. 
унаприједити (се) ијек. (ек. унапредити 

(се», унаприједйм (се) (ек. унапрёдйм (се» 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

унатраг и унатраг, прип. 12.1.; 14.6. 
унатрашке, прип. 12.1.; 14.6. 
унашати не него унОСити (в.) 

унедоглед, прип. 12.1.; 14.6. 
унезверен ек. уп. ијек. унезвијерен 

универзалност 

унезверено ек. уп. ијек. унезвијерено 

унезвереност ек. уп. ијек. унезвијереност 

унезверити се ек. уп. ијек. унезвијерити се 

унезвијерен ијек. (ек. унезверен), -а, -о, ОДр. 

унезвијеренй (ек. унезвёренй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
унезвијерено ијек. (ек. унезверено), прип. 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.6. 
унезвијереност ијек. (ек. унезвереност), 

-ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

унезвијерити се ијек. (ек. унезверити), 

унезвијерйм се (ек. унезвёрйм се) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

унеколико, прип. 14.6. 
унеравнотежен, -а, -о, одр. унеравн6тёженй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
унеравнотеженост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
унервозити се, узнервозйм се 14.5.1.1.(4). 
унередити (се), унерёдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
унеређitвати (се), унеређујём (се), прип. сад. 

унеређујући (се) 14.5.1.1.(2). 
унесен (не унешен), -ена, -ено, ОДр. унесенй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Унеско, Унёска М, дат. Унёску, (Клајн 2009: 

"Унеско пише се првим великим словом и мења 

као наше именице на -о: Унеска, Унеску итд. 

Допуштено је, мада ређе, и писање у изворном 

облику UNESCO, UNESCO-a, да би се сачу
вало О као саставни део скраћенице (почетно 

слово енгл. речи organization).") 1.2.1.2.3. 
Унесков, -а, -о, ген. МН. -йх 1.2.2.0.; 4.2.а.; 

14.3. 
Унескови фондови 13.5.2.Ь.(2). 

унеСПОКОјити се, унеспокојйм се 

14.5.1.1.(4). 
унесреliити (се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
унети ек. уп. ијек. унијети 

унешен, унешена, унешено не него унесен, 

унесена, унесено (В. унијети) 

универзалист(а), -ё М, МН. универзалисти, 

универзалйста, универзалистима 14.1.1.е. 

универзалистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
универзалност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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универзијl\да 

универзијl\да, -ё ж, ген. мн. универзијада 

14.1.2.1.Ь. 

унијат, -а М, ген. мн. -ата 14.1.1.а. 

унијатити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
унијаткиња, -ё ж, ген. мн. унијаткиња 

14.1.2.1.а. 

унијатски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
унијатство, -а с 10.3.; 14.1.3. 
унијаliёње, -а с, ген. мн. унијаћења 14.1.3. 
унијети ијек. (ек. унёти), унесём, прид. трп. 

унесен, унесена, унесено (не унешен, унеше

на, унешено) и унијет (ек. унёт) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

уНИКiiТ, -ата М, ген. МИ. -ата 14.1.1. = уникум, 

-а М, ген. мн. -ума 14.1.1. 
уникум = уникiiт (в.) 
унионист(а), -ё М, мн. унионисти, униони

ста, унионистима 5.2.3.; 14.1.1.е. 
унионистички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
унитарист(а), -ё М, мн. унипiристи, унита

риста, унитаристима 14.1.1.е. 

унитаристички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
унитаристкиња, -ё М, ген. мн. унитаристки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
унификовати и унификовати, -кујём, прил. 

сад. унификујући и унификујући 14.5.1.1.(2) (и 
унифицirрати, унифицирам, 3. Л. мн. унифици
рају, прил. сад. унифицирајући 14.5.1.1.(3». 

униформисати, -шём, прил. сад. униформи

шући 14.5.1.1.(2) (и униформirрати, униформи
рам, 3. Л. мн. униформирају, прил. сад. унифор
мирајући 14.5.1.1.(3». 

униформист(а), -ё М, мн. униформисти, уни

формиста, униформистима 14.1.1.е. 

униформност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Уницеф, -а М, лок. УницеФу, (Клајн 2009: 

Унuцеф, Уницефа или UNICEF, UNICEF -а.") 
13.3.2. 

уништавајуliи, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ункiiш, -а м, инстр. ункiiшем (не -ом), ген. мн. 

ункiiша 14.1.1.С. 

Унктад, -а М и UNCTAD 13.3.2. 
УНМИК, -а м 13.3.2. 
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уњкавац 

уновчити, -им 14.5.1.1.(4). 
унос и унос, -а М, ген. мн. уноса и уноса 

14.1.1.с. 

уносан и уносан, -сна, -ено, одр. уносни и 

уносни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
унОСити (се), уносим (се) 2.1.4.1.; 

14.5.1.1.(2). 
уносно и уносно, ПРИЛ. 14.6. 
уносност и уносност, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уношёње и уношёње, -а с, ген. мн. -ёња 

14.1.3. 
УНПРОФОР и Унпрофор, -а М 13.5.2. 
УНРА и Унра, -ё ж и UNRRA ИНДКЛ. 

13.5.2. 
унук, -а м, ВОК. унуче, мн. унуци, унука, уну

цима lI.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
унука, -ё ж, дат. унуци, ген. мн. унука 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
унутар и унутар, предл. 

унутарпартијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

унутра и унутра, прил. 14.6. 
уиутрашњополiпички, -а, -о, ген. мн. их, 

(према уиутрашња политика), (Клајн 2009: 
,,унуiliрашњойолuiliuчкu (не унутарполитич

ки)") 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
унутрашњост и унутрашњост -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уиутрашњи и уиУтрашњи, -а, -ё, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
унутрашњополiпички, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
уиутрашњотрговииски, -а, -о, ген. мн. -их, 

(према унутрашња трговина) 4.2.а.; 14.3. 
унуче, -ета с, зб. унучад, унучiiдИ 14.1.3. 
уиучиli, -а М, ВОК. -у, инстр. унучићем (не 

-ом), ген. мн. -иМ 14.1.1.а. 

уиучица, -ё ж, ВОК. -е, геи. ми. унучйца 

14.1.2.1.а. 

унцијiiлаи, -лна, -лно, одр. унцијални, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
уњкав уоб. = хуњкав, -а, -о, одр. (х)уњкави, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уњкавац, -авца = хуњкавац, -авца м, вок. 

(х)уњкавче, инстр. (х)уњкавцем (не -ом), мн. (х) 

уњкавци, (х)уњкаваца 6.2.1.; 14.1.1.а. 



уобitчајеност 

уобичајеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уобичајнтн, уобичајйм 14.5.1.1.(4). 
уобличеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уобличивати = уобличавати (В.) 
уобличити, уоблйчйм 14.5.1.1.(4). 
уображавати, уображавам, 3. л. мн. уобра-

жавају, прил. сад. уображавајући 14.5.1.1.(3). 
уображеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уобразити (се), уобрiiзйм (се) и уобразити 

(се), -йм (се) 14.5.1.1.(4). 
уоколо, прил. 12.1.; 14.6. 
уокруг, прил. 12.1.; 14.6. 
уопштавати, уопштавам, 3. л. мн. уопшпiва-

ју, прил. сад. уопштавајући 14.5.1.1.(3). 
уопште, прил. 12.1.; 14.6. 
уопштити, уопштйм 14.5.1.1.(4). 
уортачење, -а с, ген. мн. уортачења 14.1.3. 
уортачити се, -йм се и уортачити се, уор-

тачйм се 14.5.1.1.(4). 
уосталом, рчц. 12.1. 
уочавати, уочавам, 3. л. мн. уочавају, прил. 

сад. уочавајући 14.5.1.1.(3). 
уочи, предл. 12.1. 
уочити, уочим 14.5.1.1.(4). 
уочљив, -а, о, одр. уочљивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
уочљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уп., скр. упореди 13.2.1.а 

уп8дљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упаљiЧ, -ача м, инстр. упаљачем (не -ом), мн. 

упаљачи, упаљача 14.1.1.с. 

упаљив, -а, о, одр. ушiљивй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
у памёт, предл. изр., (Клајн 2009: " узми се у 

йамеш (=ойамешиши се"). 

упасти, упаднём 14.5.1.1.(1). 
упетеро и упеторо, прил. 12.1.; 14.6. 
упетљавати (се), упетљавам (се), 3. л. мн. 

упетљавају (се), прил. сад. упетљавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
упетљати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 

упоредити (се) 

упечатљив, -а, -о, одр. упечатљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
упечатљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упијати (се), упйјам (се), 3. л. мн. упија ју (се), 

прил. сад. упијајући (се) 14.5.1.1.(3). 
упијач, -ача м, инстр. упијачем (не -ом), мн. 

упијачи, упијача 14.1.1.с. 

уписати (се), упйшём (се) 14.5.1.1.(2). 
уписивати (се), уписујём (се), прил. сад. упи

сујући (се) 14.5.1.1.(2). 
уписник, -а М, вок. уписнйче, мн. уписнй

ци, уписнйка, уписнйцима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

упити (се), упијём (се), импер. упйј, упйјмо, 

упйјте 14.5.1.1.(2). 
упластити, упластйм 14.5.1.1.(4). 
уплатити, уплатйм 14.5.1.1.(4). 
уплаliивати, уплаћујём, прил. сад. уплаћу-

јући 14.5.1.1.(2). 
уплести (се) и уплести (се), уплетём (се) 

14.5.1.1.(1). 
уплетати (се), -ћём (се), прил. сад. уплећући 

(се) = уплитати (се), -ћём (се), прил. сад. упли

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
уплитати (се) = уплетати (се) (В.) 

упљачкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
упљескати, упљёскам, 3. л. мн. упљескају 

14.5.1.1.(3). 
упљеснивити ијек. (ек. уплеснивити) и 

упљеснивити ијек. (ек. уплеснивити), -йм 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
упознавати (се), упознајём (се), прил. сад. 

упознајући (се) 14.5.1.1.(2). 
упознати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
упокојити се, упокојйм се 14.5.1.1.(4). 
упола, прил. 12.1.; 14.6. 
упопрёко ек. уп. ијек. упопријеко 

упопријеко ијек. (ек. упопрёко), прил. 2.1.1.; 
2.2.1. 

упоредан и упорёдан, -дна, -дно, одр. упо

реднй и упорёднй, -а, -о, ген. мн. -йх = успоре

дан и успорёдан, -дна, -дно, одр. успореднй и 

успорёднй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
упоредити (се), -йм (се) и упоредити (се), 

упорёдйм (се) 14.5.1.1.(4). 
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упореднйк 

упореднйк, -а м, ми. упоредници, упоред-

ника, упоредницима ll.l.l.a.(l). 
упоредно = упоредо (в.) 

упоредо = упоредно, прип. 12.1.; 14.6. 
упоређење, -а с, геи. ми. упоређења = успо-

ређење, -а с, геи. ми. успоређења 14.1.3. 
упоређивати (се), упоређујём (се), прип. сад. 

упоређујући (се) 14.5.1.1.(2). 
упорност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упослен, -а, -о, одр. упослени, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
упосленост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упослење, -а с, ген. МН. -ења 14.1.3. 
упiк:лити (се), упослим (се) 14.5.1.1.(4). 
употреба, -ё ж, ген. МН. употрёба, ек. и ијек. 

2.1.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
употребити ек. уп. ијек. употријебити 

употребљив, -а, -о, ОДр. употребљиви, -а, -о, 

ген. МН. -их, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
употребљивост, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу, ек. И ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

употребнй, -а, -о, ген. МН. -их, ек. И ијек. 

2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
употрије6ити ијек. (ек. употребити), уп6три

јебим (ек. уп6трёбим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
У почетку, предn. изр. 

упошљавати (се), упошљiiвам (се), 3. n. МН. 

упошљавају (се), прип. сад. упошљавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
14.1.2.1.а. 

управљач, -ача м, ВОК. управљачу, инстр. 

управља чем (не -ом), МН. управљачи, упра

вљача 14.1.1.а. 

управљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
управнйк, -а м, ВОК. управниче, МН. управ

ници, управника, управницима 11.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

управнйчкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
управо (р. управ), прип. 12.1.; 14.6. 
упразно, прип. 14.6. 
упразнити, упразним 14.5.1.1.(4). 
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упртач 

упрегнути = упреliи и упрёliи, упрёгнём, 
(ПМС: ,,уuреlнушu, обичније него уйрећи") 

14.5.1.1.(1). 
упрёко ек. уп. ијек. упријеко 

упрекрст ек. уп. ијек. упријекрст 

упретати, упрећём 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
упрёти ек. уп. ијек. упријети 

упречити ек. уп. ијек. упријечити 

упријеко ијек. (ек. упрёко), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 
12.1.; 14.6. 

упријекрст ијек. (ек. упрекрст), прип. 2.1.1.; 
2.2.1. 

упријети ијек. (ек. упрёти), упрём 2.1.1.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 

упријечити ијек. (ек. упречити), упријечим 

(ек. упрёчим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
уприличити, -им 14.5.1.1.(4). 
упркос и упркос, прип. И предn. с дат., р. с 

ген., (ПМС: ,,уЙРКОС (чему, не чега; ређе успр

кос") 12.1.; 14.6. 
упропастити, упропастим 14.5.1.1.(4). 
упропаштавати, упрошiштiiвам, 3. n. ми. 

упропаштавају, прип. сад. упропаштавајући 

14.5.1.1.(3) = упропашliивати, упрошiшћујём, 

прип. сад. упрошiшћујући 14.5.1.1.(2). 
упропаштен = упропашliен (в.) 
упропашliен (и упропаштен), -а, -о, ОДр. 

упропашћени, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
упропашliеност = упропаштеност (в.) 
упропашliивати = упропаштавати (в.) 
упрiк:тити, упростим 14.5.1.1.(4). 
упроштен = упрошliен (в.) 

упроштеност = упрошliеност (в.) 
упроштење = упрошliење (в.) 
упрошliавати, упрошћавам, 3. n. МН. упро-

шћliвају, прип. сад. упрошћliвајући 14.5.1.1.(3) = 

упрошliивати, упрошћујём, прип. сад. упро

шћујући 14.5.1.1.(2). 
упрошliен = упроштен, -а, -о, ОДр. упрошће

ни и упроштени, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
упрошliеност = упроштеност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упрошliење = упроштење, -а с, ген. МН. -ења 

14.1.3. 
упрошliивати = упрошliавати (в.) 

упртач, -ача м, инстр. упртачем (не -ом), МН. 

упртачи, упртача 14.1.1.С. 



упута 

упута = упутство и упУтство (в.) 
упутан и упутан, -тна, -тно, одр. упутни И 

упутни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
упутити (се), упутим (се) и упутити (се), 

-им (се) 14.5.1.1.(4). 
упутнички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
упутност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упутство, -а с, ген. мн. упутстава и упут

ство, -а с, ген. мн. упутстава 6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
= упута, -е ж, ген. мн. упута 14.1.2.1.Ь. 

упуliеиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
упуliивати (се), упућујем (се), прил. сад. упу

ћујући (се) 14.5.1.1.(2). 
упуliивач, -ача м, вок. упућивачу, инстр. 

упућивачем (не -ом), мн. упућивачи, упући

вача 14.1.1.а. 

упуштати, упуштам, 3. л. мн. упуштају, прил. 
сад. упуштајући 14.5.1.1.(3). 

ура и хура, узв. 

уравнотеженост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уравнотеживати (се), уравнотежујем (се), 

прил. сад. уравнотежујући (се) 14.5.1.1.(2). 
уравнотежити (се), уравнотежим (се) 

14.5.1.1.(4). 
уравњача, -е ж, ген. мн. -ача, (справа за рав

нање) 14.1.2.1.Ь. 

ураган (не хурикан), -ана м, мн. урагани, 

урагана 14.1.1.С. 

урадити, урадим 14.5.1.1.(4). 
уразумити (се), урlhумим (се) 14.5.1.1.(4). 
уразумљивати, уразумљујем, прил. сад. ура-

зумљујући 14.5.1.1.(2). 
уранијум, -а м, инстр. уранијумом (и уранйј, 

-а м, инстр. уранијем) 14.1.1. 
ураскорак, прил. 14.6. 
урастати, урастам, 3. л. мн. урастају, прил. 

сад. урастајући 14.5.1.1.(3). 
урасти и урасти, урастем 14.5.1.1.(1). 
урачун8вати, урачунавам, 3. л. мн. урачуна

вају, прил. сад. урачунавајући 14.5.1.1.(3). 
урачунати, -ам 14.5.1.1.(3). 
урачунљив, -а, -о, одр. урачунљиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

урлик 

урачунљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
урбанизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. = урбани

стика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
урбанист(а), -е м, мн. урбанисти, урбаниста, 

урбанисти ма 14.1.1.е. 

урбанистика = урбанизам (в.) 

урбанистички, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
урбанисткиња, -е ж, ген. мн. урбанисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
урп!нтност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ургенција, -е ж, дат. -ији, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

уреа, -ее и уреа, -ее ж, (више о овоме в. 

СТЈП 2: 259-286) 14.1.2.1.Ь. 
уреднйк, -а м, вок. уредниче, мн. уредници, 

уредника, уредницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

уредница, -е ж, вок. -е, ген. мн. уредница 

14.1.2.1.а. 

уредничин, -а, о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уреднйчкй, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уредништво, -а с, ген. мн. уредништава 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
уредност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уређај, -а м, инстр. уређајем (не -ом), ген. мн. 

-а ја 14.1.1.С. 

уређати ек. уп. ијек. урјеђати 

уређеиост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу ек. 

и ијек. 2.1.4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уређење, -а с, ген. мн. уређења 14.1.3. 
уређивати, уређујем, прип. сад. уређујући, 

ек. И ијек. 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
уређивач, -ача м, вок. уређивачу, инстр. уре-

ђивачем, МН. уређивачи, уређивача 14.1.1.а. 

уређивачки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уретко ек. уп. ијек. уријетко 

уреliи и уреliи, урекнем и уречем, уречем 

11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(1). 
уријетко ијек. (ек. уретко), прил. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
урлик, -а м, МН. урлици, урлика 11.2.1.(2); 

14.1.1.С. 
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урликати 

урликати, урлйчем, прип. сад. урличући 

1I.I.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
урма (не хурма), -е Ж, ген. мн. урмй, (ПМС: 

"хурма, не него урма") 14.1.2.1.Ь. 

урмашица, -1: Ж, ген. мн. урмашйцii, (оријен
тална посластица) 14.1.2.1.Ь. 

урнебёснйк, -а м, вок. урнебеснйче, мн. 

урнебеснйци, урнебеснйкii, урнебеснйцима 

1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
уродити, уродйм 14.5.1.1.(4). 
урођенйк, -ика м, вок. урођенйче, мн. уро

ђеници, урођеникii, урођеницима 1I.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
урођеница, -е Ж, вок. -е, ген. мн. урођенйцii 

14.1.2.1.а. 

урођеничин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
урођенiiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
урођеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
урок, -а м, мн. уроци, урока, уроцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
урокљивост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уротнйк, -а м, вок. уротнйче, мн. уротнйци, 

уротнйка, уротнйцима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

уротнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

уротнйштво, -а с, ген. мн. уротнйштава 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
Урош Нёјакй, Уроша Нёјаког(а) м 14.1.1.; 

14.3.2. 
Уругвај (шп. Uruguay), -а м, инсТр. Уругвајем 

(не -ом) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
уручивати, уручујем, прип. сад. уручујући 

14.5.1.1.(2). 
уручити, уручйм 14.5.1.1.(4). 
уручљив, -а, -о, одр. уручљивй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
уруџбен, -а, -о, одр. уруџбенй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.4.2.; 4.2.а.; 14.3. 
усаветовати се ек. уп. ијек. усавјетовати се 

усавјетовати се ијек. (ек. усаветовати се), 

усавШетујем се 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
усавршавати (се), усавРшавам (се), 3. n. МН. 

усавршава ју (се), прип. сад. усавршавајући (се) 
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усецкати 

14.5.1.1.(3) = усавршивати (се), усавРшујем 

(се), прип. сад. усавРшујући (се) 14.5.1.1.(2). 
усавршивати (се) = усавршавати (се) (в.) 

усавршити, усавршйм 14.5.1.1.(4). 
усадити, усiiдйм 14.5.1.1.(4). 
усађивати, усађујем, прип. сад. усађујући 

14.5.1.1.(2). 
усамити се, усамйм се 14.5.1.1.(4). 
усамљеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усамљивати се, усамљујем се, прип. сад. уса-

мљујући се 14.5.1.1.(2). 
усахнути, усахнем 14.5.1.1.(1). 
усахнуће, -а с, ген. МН. ycaxHyћii 14.1.3. 
усахњивати, усахњујем, прип. сад. усахњу-

јући 14.5.1.1.(2). 
усвајати, усвајам, 3. n. МН. усвајају, прип. сад. 

усвајајући 14.5.1.1.(3). 
усвојенйк, -нка м, ВОК. усвојенйче, МН. усво

јеници, усвојеника, усвојеницима 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

усвојити, усвојйм 14.5.1.1.(4). 
усев и усев ек. уп. ијек. усјев и усјев 

уседелица ек. уп. ијек. усitдјелица 

уседеличин ек. уп. ијек. усitдјеличин 

усејавати, усејавам, 3. n. мн. усејавају, прип. 

сад. усејавајући 14.5.1.1.(3). 
усејати ек. уп. ијек. усијати 

усек и усек ек. уп. ијек. усјек и усјек 

усекивати, усекујем, прип. сад. усекујући 

14.5.1.1.(2). 
усекнути, усекнем 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 
усекњивати, усекњујем, прип. сад. усекњу

јући 14.5.1.1.(2). 
Усекованије = Усековање ек. уп. ијек. Усје

кованије = Усјековање 

Усековање = Усекованије (в. Усјековани
је) 

уселење не него усељење (в.) 

усељенйк, -ика, ВОК. усељенйче, мн. усе

љеннцй, усељеннка, усељеницима 1I.1.1.a.(I); 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

усељење (не уселење), -а с, ген. МН. усељења 

9.2.2.Ь.; 14.1.3. 
усемењивати се = усемењавати се 

усецкати ек. уп. ијек. усјецкати 



усitдјелица 

усitдјелица ијек. (ек. уседелнца), -ё ж, вок. -е, 

ген. мн. -ица 2.1.5.1.2.; 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 
усitдјеличин ијек. (ек. уседеличин), -а, -о, 

ген. мн. -их 2.1.5.1.2.; 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
усијавати (се), усијавам (се), 3. Л. мн. усијава

ју (се), прил. сад. усијавајући (се) 14.5.1.1.(3). 
усијiiност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усијати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
усијати ијек. (ек. усејати), усијём (ек. усејём) 

2.1.5.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
усијецати ијек. (ек. усецати), усијецам (ек. 

усецам), прил. сад. усијецајући (ек. усецајући) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
усиљеност, -ости ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усирити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
усисавати, усисавам, 3. Л. мн. усисава ју, прил. 

сад. усисавајући 14.5.1.1.(3). 
усисавiiч = усисiiч (в.) 
усисати, усисiiм 14.5.1.1.(3) и усишём 

14.5.1.1.(2). 
усисiiч, -ача м, инсТр. усисачем (не -ом), мн. 

усисачи, усисача = усисавiiЧ, -ача м, инсТр. уси

сава чем (не -ом), мн. усисавачи, усисавача = 

усисивiiч, -ача м, инсТр. усисивачем (не -ом), мн. 

усисивачи, усисивача, (Клајн 2009: ,,усuсuвач, 
усuсавач u усuсач једнако су добри облици (пр
вије најуобичајенији)." 14.1.1.С. 

усисивiiч = усисiiч (в.) 
уситнити, -им 14.5.1.1.(4). 
уситно, прил. 14.6. 
усјев ијек. (ек. усев), -а м, ген. мн. ус(ј)ёва и 

усјев ијек. (ек. усев), -а м, ген. мн. ус(ј)ёва 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1.С 

усјек ијек. (ек. усек), -а м, ми. ус(ј)еци, ус(ј)ё

ка и усјек ијек. (ек. усек), -а м, мн. ус(ј)еци, ус(ј)ё

ка 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
Усјекованије ијек. (ек. Усекованије) = Усје

ковање ијек. (ек. Усековање), -а с 1.2.1.1.t.; 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

Усјековање = Усјекованије (в.) 
усјецкати ијек. (ек. усецкати), -ам 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
ускакати, ускачём, прил. сад. ускачући 

ll.l.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
ускiшети ек. уп. ијек. ускiшјети 

ускрснуliе 

УСКИПЈети ијек. (ек. ускiшети), ускипим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ускиптети ек. уп. ијек. ускиптјети 

ускиптјети ијек. (ек. ускиптети), ускиптим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ускиснути, ускиснём 14.5.1.1.(1). 
ускладити, ускладим 14.5.1.1.(4). 
ускладиштliвати, ускладиштавам, 3. Л. МН. 

ускладиштавају, прил. сад. ускладиштавајући 

14.5.1.1.(3). 
ускладиштити, -им 14.5.1.1.(4). 
усклађеност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усклађивати, ускшiђујём, ПРИЛ. сад. ускшi

ђујући 14.5.1.1.(2). 
уско, ПРИЛ., КОМП. ужё и уже 14.6. 
ускоглавост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ускогруд(н)ост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ускогруд, -а, -о, одр. ускогруди, -а, -5, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. = ускогрудан, -дна, -дно, 

одр. ускогрудни, -а, 5, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ускогрудан = ускогруд (в.) 

ускок, -а м, ВОК. ускоче, МН. ускоци, уск5ка, 

ускоцима l1.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
усколебати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
ускомешiiност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ускомешати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
ускоро и ускоро, ПРИЛ. 14.6. 
ускост, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ускотрiчан и ускотрачан, -чна, -чно, одр. 

ускотрiiчни И ускотрачни, -а, -5, ген. МН. -их 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ускочити, ускочим 14.5.1.1.(4). 
ускочки, -а, -5, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
ускратити, ускратим 14.5.1.1.(4). 
ускраliивати, ускраћујём, ПРИЛ. сад. ускра-

ћујући 14.5.1.1.(2). 
Ускрс, -а м 1.2.1.1.t. 
ускрснути, -нём = васкрснути, -нём 

14.5.1.1.(1). 
ускрснуliе, -а с 14.1.3. 
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ускршњй 

ускршњй = васкршњи, -а, -е, ген. мн. -йх 
4.2.а.; 14.3. 

услед и услед ек. уп. ијек. услијед и усљед 

уследити ек. уп. ијек. услиједити 

услепо ек. уп. ијек. услијепо 

услијед и усљед ијек. (ек. услед и услед), 

предn. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2. 
услиједити ијек. (ек. уследити), услиједим 

(ек. уследим) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
услијепо ијек. (ек. услепо), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 

14.6. 
условљеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
условност и условност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
услуга, -е ж, дат. -зи, ген. МН. услуга 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

услуживати (се), услужујем (се), прип. сад. 

услужујући (се) 14.5.1.1.(2). 
услужити (се), услужим (се) 14.5.1.1.(4). 
услужност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усљед = услијед (в.) 

усмен, -а, -о, одр. усмени, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 10.2.; 14.3. 
усменост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усмеравати (се) ек. уп. ијек. усмјеравати 

(се) 

усмереност ек. уп. ијек. усмјереност 

усмеривiiч ек. уп. ијек. усмјеривiiч 

усмерити (се) ек. уп. ијек. усмјерити (се) 

усмјеравати (се) ијек. (ек. усмеравати (се», 

усмШеравам (се), 3. n. МН. усмШеравају (се), 

прип. сад. усмU)еравајући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(3). 

усмјереност ијек. (ек. усмереност), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

усмјеривiiч ијек. (ек. усмеривiiч), -ача м, ВОК. 

усмU)еривачу, инстр. усмU)еривачем (не -ом), 

МН. усмU)еривачи, усмU)еривача 14.1.1.а. 

усмјерити (се) ијек. (ек. усмерити (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
усмртити, -им 14.5.1.1.(4). 
усмрl1ење, -а с, ген. мн. усмрћења 14.1.3. 
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успјети 

усмрl1ивати, усмрћујем, прип. сад. усмрћу

јући 14.5.1.1.(2). 
уснатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усненй и усненй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
уснено-зубнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
усненонОснй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
уснй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
усница, -е ж, ген. МН. усница 14.1.2.I.Ь. 

уснулост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
УСШIвiiнка, -е ж, дат. -ци, ген. МН. усшiванки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
успављив, -а, -о, ОДр. усшiвљиви, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
успављивiiч, -ача м, вок. успављивачу, ин

стр. успављивачем (не -ом), МН. успављивачи, 

успављивача 14.1.1.а. 

успављиво, прип. 14.6. 
успављујуl1е, прип. 14.6. 
успављујуl1й, -а, -е, ген. МН. -их 4.2.а; 14.3. 
успаљивати (се), усшiљујем (се), прип. сад. 

успаљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
усп8љивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
успевати ек. уп. ијек. успијевати 

успети ек. уп. ијек. успјети 

успети се, успнем се 14.5.1.1.(1). 
успех ек. уп. ијек. успјех 

успешан ек. уп. ијек. успјешан 

успешност ек. уп. ијек. успјешност 

успијати, успијам, 3. n. МН. успијају, прип. сад. 

успијајући 14.5.1.1.(3). 
успијевати ијек. (ек. успевати), успијевам 

(ек. успевам), 3. n. МН. успијевају (ек. успевају), 

прип. сад. успијевајући (ек. успевајући) 2.1.1.; 
2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

успињати се, -ем се, прип. сад. успињући се 

14.5.1.1.(1). 
успињача, -е ж, ген. мн. успињача 14.l.2.l.b. 
успитати, успйтам 14.5.1.1.(3). 
успјети ијек. (ек. успети), успијем (ек. успем), 

ПРИД. рад. успио (не успјео), успјела, успјело (ек. 

успео, успела, успело) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(1). 



успјех 

успјех ијек. (ек. успех), -а М, мн. успU)еси, 

успU)ёха, успU)есима 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

успјешан ијек. (ек. успешан), -ш на, -шно, 

одр. успU)ешни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

успјешност ијек. (ек. успешност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

усплахipеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усплахitрнти, успшiхирим 14.5.1.1.(4). 
успокојавати, успокојавам, 3. n. мн. успоко

јавају, прип. сад. успокојавајући 14.5.1.1.(3). 
успокојитн, успокојим 14.5.1.1.(4). 
успоредан и успоредан = упоредан и упо-

редан (В.) 

успоређење = упоређење (В.) 
Успостава, -ё ж, ген. мн. успостава 14.1.2.1.Ь. 

успОСтавити, -им 14.5.1.1.(4). 
успОСтављати, -ам, прип. сад. успОставља-

јући 14.5.1.1.(3). 
усправити, усправим 14.5.1.1.(4). 
усправљати, усправљам, прип. сад. успра

вљајући 14.5.1.1.(3). 
усправност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
успореднтн (се), -им (се) и успоредити (се), 

успорёдим (се» 14.5.1.1.(4). 
успрегнути (се) = успреliи (се) и успре

liи(се), успрёгнём (се) 14.5.1.1.(1). 
успрезати (се), успрёжём (се), прип. сад. ус

прежући (се) 14.5.1.1.(2). 
успротitвити се, успротиви м се 14.5.1.1.(4). 
успротивљавати се, успротивљавам се, 3. 

n. мн. успротивљавају се, прип. сад. успротивља

вајући се 14.5.1.1.(3). 
успут, прип., (Клајн 2009:усйуш: саСТ8љено, 

нпр. Рекао је шо некако усйуш. Сврашuо бuхја, 

али ми није усйуш. Уз йуш само у дословном 

значењу (=поред пута).") 14.6. 
успутан, -тна, -тно, одр. успутни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
усрдност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усред, предn. 

устанак 

усредоточеност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усредоточити (се), усредоточим (се) 

14.5.1.1.(4). 
усредсредити (се) ек. уп. ијек. усредсрије

дити (се) 

усредсређеност ек. уп. ијек. усредсријеђе

ност 

усредсређење, -а с, ген. мн. усредсређења, ек. 

и ијек. 2.1.4.1.; 8.1.3.2.1.; 14.1.3. 
усредсређitвати (се), усредсређујём (се), 

прип. сад. усредсређујући (се), ек. и ијек. 2.1.4.1.; 
8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(2). 

усредсриједити (се) ијек. (ек. усредсредити 

(се», усредсриједим (се) (ек. усредсрёдим (се» 

2.1.1.; 2.2.1.; 8.1.3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
усредсријеђеност ијек. (ек. усредсређеност), 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 
8.1.3.2.1.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

усреliити (се), усрећим (се) 14.5.1.1.(4). 
уста, уста (не устију) с мн., дат. устима 

14.1.3. 
Устав и Устав, -а М, ген. мн. Устава и устав 

и устав, -а М, ген. мн. устава, (као термин или 

као име акта) 14.1.1.с. 

уставност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
устајалост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
устајати, -јём 14.5.1.1.(2). 
устајати, устојим 14.5.1.1.(4). 
устаклити (се), устаклим (се) 14.5.1.1.(4). 
устакнути = устаliи и устаliи, устакнём 

14.5.1.1.(1). 
усталасаНБСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уст8лити (се), усталим (се) 14.5.1.1.(4). 
устаљен, -а, -о, одр. устаљени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.8.; 14.3. 
устаљеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
устаљitвати (се), устаљујём (се), прип. сад. 

устаљујући (се) 14.5.1.1.(2). 
устанак, -анка М, мн. устанци, устанака, 

устанцима, (ист., Први српски устанак; Други 

српски устанак) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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устанйк 

устанйк, -а М, вок. устанйче, МН. устанйци, 

устанйка, устанйцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

устанйчкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

установити, установйм 14.5.1.1.(4). 
устаliи и устаliи = устакнути (В.) 
усташца и усташца, усташца и усташаца с 

МН., дат. усташцима = устанца, устанца и уста

наца, дат. устанцима 14.1.3. 
уствРДити, устврдйм 14.5.1.1.(4). 
устврђивати, устврђујем, прил. сад. уствр

ђујући 14.5.1.1.(2). 
устеrнути (се) = устеliи (се) и устеliи (се), 

устегнем (се) 14.5.1.1.(1). 
устезати (се), устежем (се), прил. сад. усте-

жући (се) 14.5.1.1.(2). 
устију не него уста (В. уста) 

у стопу, предл. и3р. 

у страну, предл. и3р. 

у сусрет, предл. И3р. 

устостручавати, устостручавам, 3. л. МН. 
устостручавају, прил. сад. устостручавајући 

14.5.1.1.(3) = устостручивати, устостручујем, 

прил. сад. устостручујући 14.5.1.1.(2). 
устостручивати = устостручавати (В.) 

устОстручити, -йм 14.5.1.1.(4). 
устрављеност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
устребати, -ам 14.5.1.1.(3). 
устрелити ек. уп. ијек. устријелити 

устрељitвати, устре.љујем, ПРИЛ. сад. устре-

љујући, ек. И ијек. 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
устрепталост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
устрептати, устрепћем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
устријелити ијек. (ек. устрелити), устрије

лйм (ек. устрелйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
устркати се, устрчем се, (растрчати се) 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
устројити, устројйм 14.5.1.1.(4). 
устројство, -а с, ген. МН. устројстава 6.2.2.; 

10.3.; 14.1.3. 
устручавати се, устручавам се, 3. л. МН. 

устручавају се, ПРИЛ. сад. устручавајући се 

14.5.1.1 .(3). 
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утвРДити 

уступак, -пка М, МН. уступци, уступака, 

уступцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
усудити се, усудйм се 14.5.1.1.(4). 
усуђивати се, усуђујем се, ПРИЛ. сад. усуђу

јући се 14.5.1.1.(2). 
усукати, усучем 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
усукивати, усукујем, ПРИЛ. сад. усукујући 

14.5.1.1.(2). 
усупрот и усупрот, предл. с ген. И дат. 

усути, успем 14.5.1.1.(1). 
усхитити (се), усхйтйм (се) 14.5.1.1.(4). 
усхйliеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
усхиliивати (се), усхићујем (се), ПРИЛ. сад. 

усхићујући (се) 14.5.1.1.(2). 
усходати се, усходам се, 3. Л. МН. усх6дају 

се 14.5.1.1.(3). 
усхтети ек. уп. ијек. усхтјети 

успјети ијек. (ек. усхтети), усхтијем (ек. 

усхтем) и усхтШеднем 2.1.2.; 2.1.1.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(1 ). 

утајивач, -ача М, ВОК. утајивачу, инстр. ута

јивачем (не -ом), МН. утајивачи, утајивача 

14.1.1.а. 

утајити, -йм 14.5.1.1.(4). 
утакнути = утаliи и утаliи, утакнем 

14.5.1.1.(1). 
Утаман, ПРИЛ. 14.6. 
утаманити, утаманйм 14.5.1.1.(4). 
утамањивати, утамањујем, ПРИЛ. сад. ута-

мањујући 14.5.1.1.(2). 
утамањивач, -ача М, ВОК. утамањивачу, ин

стр. утамањивачем (не -ом), МН. утамањивачи, 

утамањивача 14.1.1.а. 

утамничити, -йм 14.5.1.1.(4). 
утаначити и утаначити, -йм 14.5.1.1.(4). 
утанчавати, утанчавам, 3. Л. МН. утанчавају, 

прил. сад. утанчавајући 14.5.1.1.(3). 
Утанчаност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
утанчати, -ам 14.5.1.1.(3). 
утапкавати, утапкавам, 3. Л. МН. утапкавају, 

прил. сад. утапкавајући 14.5.1.1.(3). 
утапкати, -ам 14.5.1.1.(3). 
утаliи и утаliи = утакнути (В.) 

утврдити, утвРДйм 14.5.1.1.(4). 



утврђеност 

утврђеност, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
утврђење, -а с, геи. ми. утврђења 14.1.3. 
утврђивати, утвРђујём, прип. сад. утвРђу

јући 14.5.1.1.(2). 
утёг, -а м, ми. утёзи, утёга, утёзима 11.2.1.(2); 

14.1.1.С. 

утегнути (се), утёгнём (се) 14.5.1.1.(1). 
утезати (се), утёжём (се), прип. сад. утежући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
утеловити (се) ек. уп. ијек. утјеловити (се) 

утеловљивати (се) ек. уп. ијек. утјеловљи

вати (се) 

утемељење, -а с, геи. МН. утемељења 14.1.3. 
утемељивати (се), утемељујём (се), прип. сад. 

утемељујући (се) 14.5.1.1.(2). 
утемељitвiч, -ача м, ВОК. утемељивачу, ин

стр. утемељи ва чем (не -ом), МН. утемељивачи, 

утемељивача 14.1.1.а. 

утемељitВiЧКЙ, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
утемељити (се), утемељим (се) 14.5.1.1.(4). 
утеравати ек. уп. ијек. утјеравати 

утерати ек. уп. ијек. утјерати 

утеривати ек. уп. ијек. утјеривати 

утерitвiч ек. уп. ијек. утјерitвiч 

утећи и утећи, утечём 11.1.1.а.(2); 14.5.1.1.(2) 
и утекнём 14.5.1.1.(1). 

Утеха ек. уп. ијек. Утјеха 

Утешан ек. уп. ијек. утјешан 

утешити (се) ек. уп. ијек. утјешити (се) 

утitкiч, -ача м, инстр. ути ка чем (не -ом), МН. 

утикачи, утикача 14.1.1.С. 

утилитарист(а), -ё м, ми. утилитаристи, 

утилитариста, утилитаристима 14.1.I.е. 

утилитарitстичкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
утирати, -ём, прип. сад. утирући 14.5.1.1.(1). 
Утйсак и утисак, -а м, МН. -сци, утисака и 

утисака, -сцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
утискивати (се), утискујём (се), прип. сад. 

утискујући (се) 14.5.1.1.(2). 
утиснути (се), -нём (се) 14.5.1.1.(1). 
утихнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
Утицај, -а м, иистр. утицајем (не -ом), ген. МН. 

утицаја 2.2.4.; 14.1.1.С. 

Утока 

утицiјан, -јна, -јно, одр. утицајни, -а, -о, ген. 

МН. -их 2.2.4.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
утицати, -чём, прип. сад. утичући 2.1.5.4.; 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
утишавати (се), утишiiвам (се), 3. П. ми. 

утишавају (се), прип. сад. утишавајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
утitшати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
утјеловити (се) ијек. (ек. утеловити (се», 

утU)еловим (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
утјеловљивати (се) ијек. (ек. утеловљивати 

(се», утU)еловљујём (се), прип. сад. утU)еловљу

јући (се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
утјеравати ијек. (ек. утеравати), утШера

вам, 3. П. МН. утШеравају, прип. сад. утШеравају
ћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3) = утјеривати ијек. (ек. 

утеривати), утШерујём, прип. сад. утU)ерујући 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
утјерати ијек. (ек. утерати), -ам 2.1.2.; 2.2.2.; 

14.5.1.1.(3). 
утјеривати ијек. (ек. утеривати) = утјерава

ти ијек. (ек. утеравати) (в.) 

утјерitвiч ијек. (ек. утерitвiч), -ача м, ВОК. 

утU)еривачу, инстр. утјеривачем (не -ом), 

ми. утU)еривачи, утU)еривача 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

утјеха ијек. (ек. Утеха), -ё ж, дат. утU)ехи и 

утU)еси, геи. ми. утШёха 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

утјешан ијек. (ек. Утешан), -ш на, -шно, одр. 

утU)ешни, -а, -о, геи. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

утјешити (се) ијек. (ек. утешити (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
уткати, -ам 14.5.1.1.(3), уткём 14.5.1.1.(1) и 

учем 11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
уто, прип., (тада; разл. у то доба) уп. Утом 

утоваривати, утоварујём, прип. сад. утова

рујући 14.5.1.1.(2). 
утоварitвiч, -ача м, ВОК. утоваривачу, иистр. 

утоваривачем (не -ом), ми. утоваривачи, уто

варивача 14.1.1.а. 

утоварити, -им 14.5.1.1.(4). 
уток и Уток, -а м, МН. -ци, ген. утока 11.2.1.(2); 

14.1.1.с. = утока, -ё ж, дат. утоци, ген. ми. утока 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Утока = уток (в.) 
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утолико 

утолико и утолико, прип. 12.1.; 14.6. 
утолити, утолим 14.5.1.1.(4). 
утољавати, утољавам, 3. n. МН. утољавају, 

прип. сад. утољавајући 14.5.1.1.(2) = утољивати, 

утољујём, прип. сад. утољујући 14.5.1.1.(3). 
утољивати = утољавати (в.) 

Утом, прип. 14.6. 
Утопија, -ё ж, дат. -ији, (замишљена држа

ва) 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
утопија, -ё ж, дат. -ији, МН. -ије, -ија, (иде

алан, неостварљив, визионарски план) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

утопйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

утопист(а), -ё М, МН. утописти, утописта, 

утопистима 14.1.1.е. 

утопистичкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
утоплити (се), утоплим (се) 14.5.1.1.(4). 
утопљеийк, -нка М, вок. утопљениче, МН. 

утопљеннци, утопљеннка, утопљеннцима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
утопљеиица, -ё ж, вок. -е, ген. МН. утопље

ница 14.1.2.1.а. 

утопљеийчкй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
уточити, уточим 14.5.1.1.(4). 
уточйште, -а с, ген. МН. уточишта 14.1.3. 
утрапити, -им 14.5.1.1.(4). 
утрети = утрти (в.) 

Утрехт (хоп. Utrecht), -а М 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
утријети ијек. (ек. утрти и утрети), утрём и 

утарём 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(1). 
утркивати (се), УТlжујём (се), прип. сад. утР

кујући (се) 14.5.1.1.(2). 
утрљав8ТИ, утрљавам, 3. n. МН. утрљавају, 

прип. сад. утрљавајући 14.5.1.1.(3). 
утрљати, утрљам 14.5.1.1.(3). 
утриулост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
утриути, -нём, (угасити) 14.5.1.1.(1). 
утрнути, утрнём, (постати неосетљив, 06а-

мрети) 14.5.1.1.(1). 
утриуliе, -а с, ген. МН. YTpHyћii 14.1.3. 
Утроје, прип. 14.6. 
утрошак, -шка М, МН. утрошци, утрошiiка, 

утрошцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
утрудити (се), утрудим (се) 14.5.1.1.(4). 
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ухода 

утруђивати (се), утруђујём (се), прип. сад. 

утруђујући (се) 14.5.1.1.(2). 
утрчавати, утрчавам, 3. n. МН. утрчавају, 

прип. сад. утрчавајући 14.5.1.1.(3). 
утр..ати, -им 14.5.1.1.(4). 
утуви ти, -им и утуви ти, утувим 

14.5.1.1.(4). 
утувљивати, утувљујём, прип. сад. утувљу

јући 14.5.1.1.(4). 
утУживост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
утук, -а М, МН. утуци, утука, утуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
утуткати, -ам 14.5.1.1.(3). 
утуliи и утуliи, утучём 11.1.1.а.(2); 

14.5 .1.1.(2). 
утучеиост и утученост, -ости М, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уliарити, ућiiрим 14.5.1.1.(4). 
уliи и уliи, уђём 14.5.1.1.(2). 
yliopaBo, прип. 14.6. 
уliутати (се), ућУтим (се) 14.5.1.1.(4). 
уliуткавати (се), ућуткавам (се), 3. n. МН. 

ућуткавају (се), прип. сад. ућутюiвајући (се) 

14.5.1.1.(3) = уliуткивати (се) ућуткујём (се), 

прип. сад. ућуткујући (се) 14.5.1.1.(2). 
уliуткати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3). 
уliуткивати (се) = уliуткавати (се) (в.) 
уliушиути (се), -ём (се) 14.5.1.1.(1). 
ух, узв. 

ухађати не него уходити (в.) 

ухапсити (не уапсити), -им 14.5.1.1.(4). 
ухапшеийк, -нка М, вок. ухапшениче, МН. 

ухапшеннци, ухапшеннка, ухапшеннцима 

l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ухапшеиица, -ё ж, вок. -е, ген. МН. ухапше

ница 14.1.2.1.а. 

ухапшеийчки, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
ухарачити, ухарачим 14.5.1.1.(4). 
ухватити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
ухиљадОстручити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
ухлебити (се) ек. уп. ијек. ухљебити (се) 

ухљебити (се) ијек. (ек. ухлебити (се», -им 

(се) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
ухо = уво (в.) 

ухода, -ё ж, ген. МН. ухода 14.1.2.1.а. 



ухощmати се 

уходliвати се, уходавам се, 3. п. МН. yxoДliBajy 
се, прип. сад. УХОДliвајући се 14.5.1.1.(3). 

уходарити, уходарйм, прип. сад. уходарећи 

14.5.1.1.(4). 
ух6дати се, уходам се, 3. п. МН. ух6дају се 

14.5.1.1.(3). 
уходити (не ух8ђати), уходйм, прип. сад. ухо-

дећи 14.5.1.1.(4). 
ухолажа = уволажа (В.) 

ухранити, ухрiiнйм 14.5.1.1.(4). 
уцвелити (се) ек. уп. ијек. уцвијелити (се) 

уцвељивати, уцвељујем, прип. сад. уцвељу-

јући, ек. и ијек. 2.1.4.1.; 14.5.1.1.(2). 
уцветавати ек. уп. ијек. уцвјетliвати 

уцветати ек. уп. ијек. уцвјетати 

уцвијелити (се) ијек. (ек. уцвелити (се», 

уцвијелйм (се) (ек. уцвелйм (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

уцвјетавати ијек. (ек. уцветliвати), уцвШе

тавам, 3. п. МН. уцвU)етавају, прип. сад. уцвU)е
тавајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 

уцело ек. уп. ијек. уцијело 

уцена ек. уп. ијек. уцјена 

уценити ек. уп. ијек. уцијенити 

уцењивати ек. уп. ијек. уцјењивати 

уцењивiЧ ек. уп. ијек. уцјењиВiЧ 

уцењивiчки ек. уп. ијек. уцјеЊИВiЧКИ 

уцијело ијек. (ек. уцело), прип. 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.6. 

уцијепити ијек. (ек. уцепити), уцијепйм (ек. 

уцёпйм) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
уцјена ијек. (ек. уцена), -е ж, ген. МН. уцШена 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
уцјењивати ијек. (ек. уцењивати), уцШе

њујем, прип. сад. уцШењујући 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(2). 

уцјеЊИВiЧ ијек. (ек. уцењивiч), -ача М, вок. 

уцШењивачу, инстр. уцШењивачем (не -ом), 

мн. уцШењивачи, уцШењивача 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.1.1.а. 

уцјеЊИВiЧКИ ијек. (ек. уцењивiчки), -а, -о, 

ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а. 14.3. 
уч., скр.ученuк, такођеучесшалu 1З.2.1.а. 

уча, -е М = учо, -е М, дат. учи, ак. учу, вок. учо, 
инстр. учом, мн. уче, уча и учо, -а М, дат. учу, ак. 

уча, вок. учо, инстр. учом, мн. уче, уча 14.1.1.g. 

учинак 

учађавити, -йм и учађавити, учађавйм 

14.5.1.1.(4). 
учас, прип. 12.1.; 14.6. 
уча(х)уривати се, уча(х)урујем се, прип. 

сад. уча(х)урујући се, (Клајн 2009: ,,учаурuшu, 
обичније него учахурuшu") 14.5.1.1.(2). 

уча(х)урити се, -йм се 14.5.1.1.(4). 
учвјЈстити (се), учврстйм (се) 14.5.1.1.(4). 
учвршliење, -а с, ген. мн. учвршћења 14.1.3. 
учвршliивати (се), учвршћујем (се), прип. 

сад. учвршћујући (се) 14.5.1.1.(2). 
учёван, -вна, -вно, одр. учевнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
учёвност и учевност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
учен, -а, -о, одр. ученй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
ученик, -а М, вок. учени че, мн. ученици, уче

нйка, ученицима l1.1.l.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
ученица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. ученйца 

14.1.2.1.а. 

ученички, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ученост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
учёње, -а с, ген. мн. учења 14.1.3. 
учесник, -а М, вок. учеснйче, мн. учеснйци, 

учеснйка, учеснйцима l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

учесница, -е ж, вок. -е, ген. мн. учеснйца 

14.1.2.1.а. 

учеснички, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
учесништво, -а с, ген. мн. учеснйштiiвii 

6.2.2.; 10.3.; 14.1.3. 
учестiлост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
учестати, -ам, прип. сад. учестајући 

14.5.1.1.(3). 
учествовати, -ву јем, прип. сад. учествујући 

14.5.1.1.(2). 
учёСто, прип. 12.1.; 14.6. 
учёшliе и учешliе, -а с, ген. мн. учёшћа и 

учешћii 14.1.3. 
учило, -а с, ген. мн. учйла 14.1.3. 
учин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према уча, -е и учо, 

-е м) 4.2.а.; 14.3. 
учинак, учйнка М, мн. учйнци, учинака, 

учйнцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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учинилац 

учинилац (не учиниоц), учиниоца м, ВОК. 

учиниоче, инстр. учиниоцем (не -ом), мн. учи

ниоци, учинилаца, учиниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
14.1.I.а. 

учиниоц не него учинилац (В.) 

учинити (се), учиним (се) 14.5.1.1.(4). 
учиона не него учионица (В.) 

учноннца (не учиона), -е ж, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

учитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем, ген. мн. учи

теља 14.1.1.а. 

учитељица = учитёљка (В.) 
учнтёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

= учитељица, -е ж, БОК. -е, ген. мн. -ица 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

учитёљкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
учити, -им, прил. сад. учећи 14.5.1.1.(4). 
Учка, -е ж, дат. Учки 1.2.1.I.h.; 1l.3.2.e.; 

14.1.2.1. 
учкур, -а м, инстр. -ом, ген. мн. учкура 

14.1.I.с. 

учланити (се), -им (се) и учланити (се), 

учланим (се) 14.5.1.1.(4). 
учлањнвати (се), учшiњујем (се), прил. сад. 

учшiњујући (се) 14.5.1.1.(2). 
учмалост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
учманути = учмасти и учмасти, учманем, 

прид. рад. учмао, учмала, учмало 14.5.1.1.(1). 
учмасти и учмасти = учманути (В.) 
учо = уча (В.) 
учов, -а, -о, ген. мн. -их, (према учо, -а) 4.2.а.; 

14.3. 
учтив, -а, -о, одр. учтиви, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
учтнво, прил. 14.6. 
учтивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
учувати (се), учувам (се), 3. л. мн. учувају 

(се) 14.5.1.1.(3). 
уuбенйк, -а м, мн. уџбеници, уџбеника, уџ

беницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
уuбенйчкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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ушliе 

уш, уши ж 14.1.2.2.Ь. 

ушанчнвати, ушанчујем, прил. сад. ушан-

чујући 14.5.1.1.(2). 
ушанчити, -им 14.5.1.1.(4). 
ушрафити, -афим 14.5.1.1.(4). 
ушрафљнвати, ушрафљујем, прил. сад. уш-

рафљујући 14.5.1.1.(2). 
ушесторо и р. ушестеро, прил. 14.6. 
ушестеро р. = ушесторо (В.) 

ушестОстручити, -им 14.5.1.1.(4). 
ушетати (се), ушетам (се), 3. л. мн. ушетају 

(се) 14.5.1.1.(3) и ушећем 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
ушеliернвати (се), ушеJieрујем (се), прил. сад. 

ушеJieрујући (се) 14.5.1.1.(2). 
ушеliерити (се), -им (се) 14.5.1.1.(4). 
ушнвати (не ушијевати), ушивам, 3. л. мн. 

ушивају, прил. сад. ушивајући 14.5.1.1.(3). 
ушијевати не него ушнвати (В.) 

ушити, ушијем 14.5.1.1.(2). 
ушиliарити, ушићiiрим 14.5.1.1.(4). 
ушка, -е ж, дат. ушци, ген. мн. ушки И ушака 

6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
ушмркати, ушмрчем 1I.I.I.b.; 14.5.1.1.(2). 
ушнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ушореност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
уштедети ек. уп. ијек. уштедјети 

уштедјети ијек. (ек. уштедети), уштедим 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
уштеђевина и уштеђевина, -е ж, ген. мн. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

уштимовати, -му јем 14.5.1.1.(2). 
уштипак, -пка м, мн. уштипци, уштипака, 

уштипцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
уштопатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
уштоповати, -п уј ем 14.5.1.1.(2). 
уштројити, уштројим 14.5.1.1.(4). 
уштрцавати, уштrщавам, 3. л. мн. уштрщiва-

ју, прил. сад. уштрщiвајући 14.5.1.1.(3). 
уштрцатн, -ам 14.5.1.1.(3). 
ушliе, -а с, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. ушћа 

14.1.3. 



ф-двадесет и пето слово азбуке; означа

ва безвучни, уснено-зубни, струјни сугласник 

(спирант); пише се и изговара где му је по ети

мологији место; утиче на промену сугласника 

по звучности, али се сам не мења јер нема звуч

нога парњака: ошфuјукашu, йрешфеуgалнu (В. 

Преглед правила т. 8.1.1.). 

фока, -е ж, дат. фоки, мн. фоке, фока, фокама 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
Фабијан, -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 

фабијанац = фабијевац (в.) 

Фабијано (итал. Fabiano), -а м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Фабије (лат. Fabius), -а м; Фiiбије Кунктатор, 
фiiбија Кунктатора м 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
фабијевац, фiiбијевца м, вок. фiiбијевче, ИН

стр. фiiбијевцем (не -ом), мн. фiiбијевци, фiiби

јеваца, фiiбијевцима = фабијаиац, -нца м, ВОК. 

фiiбијанче, инстр. фабијанцем (не -ом), мн. фа

бијанци, фабијанаца, фабијанцима 5.1.5.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

фабрика, -е ж, дат. фабрици, ген. мн. фiiбрйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Фабрика аутомобила "Застава" Крагује

вац 1.2.1.1.т. 

фабрикант, -а м, мн. фабриканти, фабрика

ната б.3.; 14.1.1.а. 

фабриканткиња, -е ж, ген. мн. фабрикант

кйња 14.1.2.1.а. 

фабрикантскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 

ф 

фабрикатор, -а м, вок. фiiбрикаторе и фiiбри

катору, ИIIСТР. фабрикатором и фабрикаторем, 

мн. -и, фабрикатора 14.1.1. 

фабрикаторов = фабрикаторев, -а, -о, ген. 
мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

фабриковати, -у јем, прил. сад. фабрикују

ћи 14.5.1.1.(2). 

фабричица, -е ж, инстр. -ом, мн. фабричице, 

фабричйца, фабричицама 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
фабричкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
фабрички, прил. 14.б. 

фабулатор, -а м, вок. фiiбулаторе и фiiбула

тору, инстр. фабулатором и фабулаторем, мн. -и, 

фабулатора 14.1.1. = фабулист(а), -е м, мн. -и, 

-йста, -истима 14.1.1.е. 

фабулаторов = фабулiторев, -а, -о, ген. мн. 
-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

фабулист(а) = фабулiтор (в.) 

фабулисткиња, -е ж, ген. мн. фабулисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фiбулозан, -зна, зно, одр. фiiбулознй, -а, -о, 

ген. мн. -йх б.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фiбулозно, прил. 14.б. 

фабул6зност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Фiвзй (ар. уоб.), -ија м, инстр. фiiвзијем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 
фаворизовати, -у јем, прил. сад. фаворизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и фаворизирати, фаворизйрам, 
3. л. мн. фаворизирају, прил. сад. фаворизирају
ћи 14.5.1.1.(3». 
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фаворит 

фаворит, -ита М, ВОК. фаворите, МН. фавори

ти, фаворита и фаворит, -а М, мн. фаворити, 

фаворита 14.1.1.а. 

фавориткиња, -е ж, ген. мн. фавориткиња 

14.1.2.1.а. 

фаготист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истим а 

14.1.I.е. 

фаготисткиња, -е ж, ген. мн. фаготисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
Фадејев (рус.), -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Фадејевљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Фадиљ (алб. Fadil), -а М, ВОК. Фадиљу 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

фаетон, -а М, ген. мн. фаетона, (кочија) 5.2.2.; 
14.1.1.с. 

фазан, -ана М, мн. фазани, фазана 14.1.1. 
фазанка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 1l.3.2.; 

14.1.2.1.а. 

фазанчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

фазанчиhii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
фазонирати, фазонирам, 3. л. мн. фазон ира

ју, прил. сад. фазонирајући 14.5.1.1.(3). 
фајда р. = вајда (В.) 
фJiјл, -а М, мн. фајлови, фајлова, рач. 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
фајронт, -а М, мн. фајронти, фајроната 6.3.; 

14.1.1. 
факат, -кта М, мн. факти и факта, ген. мн. фа

ката 6.2.1.; 14.1.1.; 14.1.3. 
факир, -ира М, ВОК. факире, инстр. факиром, 

мн. факири, факира 14.1.1.а. 

факирски, прил. 14.6. 
факирски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
факс = тёлефакс (В.) 
факсимил, -а М, мн. факсимили, факсимила 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
фактичан = фактички (В.) 

фактички = фактично, прил. 14.6. 
фактички, -а, -о, ген. мн. -их = фактичан, 

-чна, -ч но, одр. фактични, -чна, -ч но, ген. мн. -их 

3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фактично = фактички (В.) 

фактичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -ости 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фактурисати, -ишем, прил. сад. фактуришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
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фалсификатор 

фактурист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

фактуристкиња, -е ж, ген. мн. фактурист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
факултативан, -вна, -вно, одр. факултатив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
факултативно, прил. 14Q.6. 
факултативност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
факултет, -ета М, мн. факултети, факулте

та; Факултет, филозофски факултет и Фило

зофски факултет (у општем значењу или као 

име) 14.1.1.с. 

факултетлија, -е Ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
факултетски, прил. 14.6. 
факултетски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фала и сл. не него хвала и сл. (В.) 

фаланга, -е ж, дат. -ги, ген. мн. -ги 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

фалангист(а), -е М, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

фалангистички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
10.3.; 4.2.а.; 14.3. 

фiлда не него фiлта (В.) 

фалинга, -е, дат. -ги (не -зи), ген. мн. -ги = фа

линка, -е, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

фалити (не хвалити), -им, прил. сад. фале

ћи 14.5.1.1.(4). 
фаличан (не фалишан), -чна, -ч но, одр. фа

лични, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

фаличност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -ости 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фалишан не него фаличан (В.) 

фалос и фiлос не него фалус и фiлус (В.) 

фалсет, -а М, мн. фалсети, фалсета, фалсе-

тима 14.1.1. 
фалсетирати, фалсетирам, 3. л. мн. фалсети

рају, прил. сад. фалсетирајући 14.5.1.1.(3). 
фалсификат, -ата М, мн. фалсификати, фал

сификата 14.1.1. 
фалсификатор, -а М, ВОК. фалсификаторе и 

фалсификатору, инстр. фалсификатором и фал

сификаторем, мн. фалсификатори, фалсифика

тора 14.1.1. 



фалсификiiторскii 

фалсификiiторскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
фалсификовати, -у јем, прил. сад. фалсифи

кујући 14.5.1.1.(2) (и фалсифицирати, фалси
фицйрам, 3. л. мн. фалсифицирају, прил. сад. фал
сифицирајући 14.5.1.1.(3». 

фалта (не фалда), -ё ж, ген. мн. фiiлта и фiiл

тй 14.1.2.1.Ь. 

фалус (не фалос), -а м, ген. мн. фа.луса и фа

лус (не фiiлос), -а м, ген. МН. фiiлуса 14.1.1.с. 

Фалуснii и Фiiлуснii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
фалш, прид. индекл. 

фалширати, фалшйрам, 3. л. мн. фалширају, 
прил. сад. фалширајући 14.5.1.1.(3). 

фам., скр. фамилијарно 13.3.1.Ь. 

фамИлија, -е ж, дат. -ији, вок, -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фiмилијiiран, -рна, -рно, одр. фамилијарнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фамилијаризовати (се), -у јем (се), прил. сад. 

фамилијаризујући (се) 5.1.5.; 14.5.1.1.(2). 
фiмилијiiрно, прил. 5.1.5.; 14.6. 
фамилијарност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фiмозан, -зна, -зно, одр. фамознй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фан, -а м, лок. фану, мн. фанови, фанова 

14.1.1. 
фанарilот, -а М, мн. фанариоти, фанариота 

5.2.3.; 14.1.1.а. 
фанатИзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. 
фанатизовати (се), -уј ем (се), прил. сад. фа

натизујући (се) 14.5.1.1.(2) 
фанатик, -а М, мн. фанатици, фанатика, фа

натицима = р. фанатичiiр, -а М, ВОК. фанатичаре 

и фанатичару, инстр. фанатичаром и фанатича

рем, мн. -и, фанатичара 11.2.1.(2); 14.1.1. 
фанатичан, -чна, -чно, одр. фанатичнй, -а, 

-о, ген. мн. фанатичнйх = фанатичкii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фанатичiiр = фанатик (В.) 
фанатички = фанатично (В.) 

фанатичкii = фанатичан (В.) 
фанатично = фанатички, прил. 14.6. 
фанатичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

фарба 

Фани или Фени (енгл. Fanny) 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь. 

фантiiзија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фантазiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фантазирати, фантliзйрам, 3. л. мн. фантази

рају, прил. сад. фантазирајући 14.5.1.1.(3). 
фантазмагорија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фантазмагоричан, -чна, -чно, одр. фан

тазмагоричнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

фантазмагоричност, -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фантаст(а), -е м, мн. фантасти, фантаста, 

фантастима 14.1.1.е. 

фантастика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

фантастичан, -чна, -чно, одр. фантастичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фантастично, прил. 14.6. 
фантастичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фантом, -ома М, ВОК. фантоме, мн. фантоми, 

фантома 14.1.1.а. 

фаНТОМСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фанфара, -е ж, мн. фанфаре, фанфара, фан

фарама и фанфара, -е ж, мн. фанфаре, фанфа

ра 14.1.2.1.Ь. 

фанфiiрски, прил. 14.6. 
фанфiiрскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фJin, -а м, мн. фапови, фапова (камион) 

14.1.1.с. 

Фап, Фапа М, Фапу = ФАП, ФАП-а, ФАП-у, 

(скр. Фабрика аутомобила Прибој) 13.5.2.Ь.; 

14.1.1. 
фар, -а М, лок. фару, мн. фарови, фарова 

14.1.1.с. 

фipад, -а М, мн. фаради, фарада и фарад, -а 

М, мн. фаради, фарадii, фарадима 14.l.l.с. 

фараон, -она м, ВОК. фараоне, мн. фараони, 

фараона 14.1.1. 
фараонскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фарба, -е ж, ген. мн. фiiрба и фiiрбй 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 
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фарбiiр, -ара м, ВОК. фарбаре и фарбару, ии

стр. фарбаром и фарбарем, мн. фарбари, фар

бара 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фарбара, -ё ж, мн. фарбаре, фарбара, фар

барама = фарбiiрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ица 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

фарбарев и фарбаров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
фарбiiрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

фарбарннца = фарбара (В.) 

фарбарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фарilзёј не него фарисеј (В.) 

фаризејски не него фарисејски (В.) 

фаризејскй не него фарисејскй (В.) 

фаризејство не него фарисејство (В.) 

фарингИтис, -а м 14.1.1. 
фарисеј (не фаризеј), -еја м, мн. фарисеји, 

фарисеја 5.1.6.; 14.1.1.а. 
фарисејски (не фаризејски), прил. 14.6. 
фарисејскй (не фарilзејскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фарнсејство (не фарнзејство), -а с 5.1.5.; 

14.1.3. 
фармаколог, -а м, мн. фармаколози, фарма

колога, фармаколозима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
фармакологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фармаколошки, прил. 14.6. 
фармаколошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
фармакопеја, -ё ж, (СТЈП 2: 259-286) 5.1.6.; 

14.1.2.1. 
фармацеут, -а м, ген. мн. -ута 14.1.1.а. 

фармацеуткнња, -ё ж, ген. мн. -иња 

14.1.2.1.а. 

фармацеутскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
фармацнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
фармер, -а м, ВОК. фармеру, инстр. фармером, 

мн. фармери, фармёра, фармерима 14.1.1.а. 

фармерице = фармерке (В.) 
фармерка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

фармерке, фармерки ж, мн. = фармерице, 

фармерица ж, мн. 14.1.2.1.Ь. 
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фаталистички 

фармерскй и фiipмерскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
фарса, -ё ж, ген. мн. фарса и фарси 

14.1.2.1.Ь. 

фарсичан, -ч на, -ч но, одр. фарсични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фасада, -ё ж, ген. мн. фасада 14.1.2.1.Ь. 

фасадер, -ера м, ВОК. фасадёру, инстр. фаса

дером, мн. фасадери, фасадера 14.1.1.а. 

фасадерскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фасаднй, -дна, -дно, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фасетирати, фасетирам, 3. л. мн. фасетирају, 

прил. сад. фасетирајући 14.5.1.1.(3). 
Фасмер (нем. Vasmer), -а м, ВОК. Фасмеру, ин

стр. -ом 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
фаст фуд (енгл. fast food), фаст фуда м, ЛОК. 

фаст фуду 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фасунг, -а м, мн. фасунзи, фасунга, фасун

зима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
фасцикл = фасцикла (В.) 
фасцикла, -ё ж, ген. мн. фасцикли и фасци

кла 14.1.2.1.Ь. = фасцикл, -а м, ген. мн. фасци

кла и фасцикла, (Клајн 2009: "фасцикла и фа
сцикл") 14.1.1. 

фасцинантан, -тна, -тно, одр. фасцинантни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фасцинантно, прил. 14.6. 
фасцинантност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фасцинација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фасцинИрано, прил. 14.6. 
фасцинйраност, -ости ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фасцинирати, фасцинирам, 3. л. мн. фасци-

нирају, прил. сад. фасцинирајући 14.5.1.1.(3). 
фат не него хват (В.) 

фата не него вата (В.) 

фiriiлан, -лна, -лно, одр. фатални, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фатализам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
фаталист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

фаталистичан = фаталистичкй (В.) 

фаталистички, прил. 14.6. 



фаталистичкй 

фаталистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх = фата

листичан, -ч на, -чно, одр. фаталистичнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фаталисткиња, -ё ж, ген. мн. фапlлисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фаталИтет = фаталност (В.) 
фаТiЛНО, прил. 14.6. 
фаталност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = фаталитет, -ета м 

14.1.1. 
фатаморгана, -ё ж, ген. мн. фатаморгана 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

фатаморгiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
фirати не него хвirати (В.) 

фiiyл, -а М, мн. фаули, фаула и фаулови, фау

лова и фаул, -а М, МН. фаули, фаула и фаулови, 

фаулова спорт.14.1.1.с. 

фаулирати, фаулйрам, 3. л. мн. фаулирају, 
прил. сад. фаулирајући 14.5.1.1.(3). 

фiiyн, -а М, мн. фауни, фауна и фаун, -а М, мн. 

фауни, фауна, фаунима 14.1.1. 
фауна, -ё ж 14.1.2.1. 
фаунскй = фiiyнскй (В.) 

фiiyнскй, -а, -о, ген. мн. -йх (према фiiyн) 

= фаунскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према фауна) 

4.2.а.; 14.3. 
Фiiyст, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
фiiyстовскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фах, фаха М, мн. фахови, фахова 14.1.1.с. 

фiцијiлан, -лна, -лно, одр. фацијалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фацијiiлис, -а м, ген. мн. фацијалйса 5.1.5.; 

14.1.I.с. 

фацијес (лат. facies), -а М, лок. фацијесу, ин
стр. фiiцијесом, мн. фiiцијеси, фiiцијёса 5.1.5.; 
14.1.1. 

фашitзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. 
фашизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
фашизирати, фашизйрам, 3. л. мн. фашизи-

рају, прил. сад. фашизирајући 14.5.1.1.(3). 
фiшизойдан не него фiшистойдан (В.) 

фашipiн, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фiшисойдан не него фiшистойдан (В.) 

фашист(а), -ё М, мн. фашисти, фашйста, фа-

шистима 1.2.1.1.d.(2); 14.1.1.е. 

федерација 

фашистички, прил. 14.6. 
фашистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фашисткиња, -ё ж, ген. мн. фашисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фiшистойдан (не фiшизойдан, фiшисой

дан), -дна, -дно, одр. фашистойднй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фашистоидност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ФБИ = FBI (В.) 
Феб, -а М, лок. Фебу, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
фебрiлан, -лна, -лно, одр. фёбрйлнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фебрилност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фебруiр, -а М, ннстр. фёбруаром, лок. фёбру-

ару и фебруару 14.1.1. 
фебруiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
федералitзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. 
федерализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
федерализовати, -ујём, прил. сад. федерали

зујући (и федерализирати, федерализйрам, 3. 
л. мн. федерализирају, прнл. сад. федерализира

јући) 14.5.1.1.(2). 
федералист(а), -ё М, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

федералистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

федералисткиња, -ё ж, ген. мн. федералист

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
федератйван, -вна, -вно, одр. фёдератйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Фёдератйвна Народна Република Југо

славија, Фёдератйвнё Народнё Републикё Ју

гОсЛiiвијё ж 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.а. 
федеративност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Федерација БОСне и Херцеговине, Федера

цијё БОснё и Херцеговинё ж 1.2.1.1.h. 
Федерација, -е ж, УМ. (некадашње) Соција

листичке Федеративне Републике Југославије 

1.2.1.2.4.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
федерација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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федерирати 

федерирати, федерйрам, 3. л. мн. федерира
ју, прил. сад. федерирајући 14.5.1.1.(3). 

Феђа, -е м, вок. Фёђа 14.1.1.g.; 14.1.2.1. 
фёјс-лифт, фејс-лйфта м = фёјс-лифтинг, 

фејс-лифтинга М, мн. фејс-лифтинзи, фејс-лиф

тйнга, фејс-лифтинзима 11.2.1.(2); 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
фекалије, фекiiлйја ж мн. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фелах, -аха м, мн. феласи, фелаха, феласима 

11.2.1.(2); 4.1.; 14.1.1. 
фелахиња, -е ж, ген. мн. феШlхйња 4.1.; 

14.1.2.1.а. 

фелашкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фелга, -е ж, дат. фелги, ак. фёлгу, инстр. фел

гом, МН. фелге, фелгй, фелгама = фелна, -е ж, ак. 

фёлну, инстр. фелном, МН. фелне, фелнй, фелна

ма 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

фелдмаршал, -а М, лок. фёлдмаршiiлу и 

фелдмаршалу, ген. МН. фёлдмаршала 12.1.3.; 
14.1.1.а.; фёлдмаршал-лајтнант, фёлдмаршал

лајтнанта, МН. фёлдмаршал-лајтнанти, фёлд

маршал-лајтнанта й фёлдмаршал-лајтнаната 

12.2.1.а.; 14.1.1. 
фелер, -а м, инстр. -ом, МН. фелери, фёлера, 

фелерима 14.1.1. 
фелна = фелга (в.) 

фелчер, -а м, инстр. -ом, МН. фелчери, фёлче

ра, фелчерима 3.1.3.; 14.1.1. 
фељтон, -она м, МН. фељтони, фељтона 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
фељтонист(а), -е М, МН. -и, -йста, -истима 

15.1.1.а.; 14.1.1.е. 

фељтонистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
15.1.1.а.; 14.1.2.1. 

фељтонистички, ПРИЛ. 14.6. 
феЉТОНИСТИЧКii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 15.1.1.а.; 14.3. 
фељтонисткнња, -е ж, ген. МН. фељтон ист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фељтонски, ПРИЛ. 14.6. 
фељтонскй, -а, -6, ген. МН. -их 4.2.а.; 15.1.1.а.; 

14.3. 
фељтончиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. 

фељтончйЬа 3.1.3.; 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 
Фёмије, -а м, ВОК. Фемије 5.1.5.; 1.2.1.1.f.; 

14.1.2.1. 
фемннИзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
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феноменалност 

феминизација = феминизовање (в.) 
феминИзИран = феминизован (в.) 

феминизован = феминИзИран, -а, -о, ген. 

МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
феминизовање, -а с 14.1.3. = феминизација, 

-е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фемilнизовати, -у јем, ПРИЛ. сад. феминизују

ћи 14.5.1.1.(2) (и феминизирати, феминизйрам, 
3. Л. МН. феминизирају, ПРИЛ. сад. феминизира
јући 14.5.1.1.(3». 

феминин = фемининум (в.) 

фемннинум (и феминин), -а м 14.1.1. 
феминист(а), -е м, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

феминистичкй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

феминисткиња, -е ж, ген. МН. феминисткй

ња 10.2.(2); 14.1.2.1. 
фён, -а м, лок. фену, МН. фенови, фенова 

14.1.1. 
Феник не него Феникс (в.) 

Фенiiкија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.Ь.; 1.2.1.2.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Феникс (не Феник), -а м 1.2.1.1.Ь; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
феникс, -а м, ген. МН. фенйкса 14.1.1.с. 

фенирати, фенйрам, 3. Л. МН. фенирају, ПРИЛ. 
сад. фенирајући 14.5.1.1.(3). 

Феничанин, -а М, МН. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 
3.1.2.; 14.1.1.а. 

Феничанка, -е ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
феничанскii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
фенйчкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фен-каре, фён-кареа М, мн. фён-кареи, фён

-кареа, фён-кареима 12.2.1.а.; 14.1.1. 
фенол, -ола м 14.1.1. 
феномен, -ена м, МН. феномени, феномена 

14.1.1. 
феноменалан, -лна, -лно, ОДр. фёноменалнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
феноменално, ПРИЛ. 14.6. 
феноменалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



феноменологнја 

феноменологија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фењер(ч)нli, -а м, геи. ми. фењер(ч)йћа 3.1.3.; 

14.1.1.с. = фењерче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
фењер, -а м, иистр. -ом, ми. фењери, фёњёра, 

фењерима 14.1.1. 
фењерче = фењер(ч)нli (В.) 
фењерuија, -ё ж, дат. -ији, вок. -ијо, иистр. 

-иј ом, ми. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фер, прид. иидкл., пише се одвојено: фер 

uiрач; фер OgHOC, осим фер-иле} В. 
фер-плеј, фёр-плёја м, 12.1.; 15.1.1.а. 
ферал, -ала м, ми. ферал и, ферала 14.1.1. 
фереuа, -ё ж, ми. фереџе, фёрёџа, фереџама 

3.4.1.; 14.1.2.1. 
ферибот, -а м, ген. ми. ферибота 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
феријалан, -лна, -лно, одр. фёријалнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3.; 
Фернјалнй савез, Фёријалног(а) савеза м 

1.2.1.2.2.Ь. 

феријалац, -лца м, ВОК. фёријалче, иистр. фе

ријалцем (не -ом), ми. феријалци, феријалаца, 

феријалцима 6.2.1.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1. 
феријалка, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. -кй 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.а. 

феријалкнн, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ферије, фёрйја ж ми. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
феријскй, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фермент, -нта м, ми. ферменти, фермената 

6.3.; 14.1.1. 
ферментliција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

ми. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ферментацйјскй = ферментационй (В.) 

ферментационй = ферментацiiјскii, -а, -о, 
геи. ми. -йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

ферментирати, ферментйрам, 3. л. ми. 

ферментирају, прил. сад. ферментирајући 

14.5.1.1.(3). 
феро- (за једињења двовалентног гвожђа), 

ферн- (за једињења тровалентног гвожђа), по 

правилу спој ено писање: феросулфат, феро

магнетизам, ферихлорид; Допуштена и црти

ца, ради истицања рашчлањености и посебног 

изговора: фери-соли, феро-легуре, феро-једи

њења. 

феферон 

фер-плеј, фёр-плёја м, ми. фёр-плејеви, фёр

плејёва 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

фертутма = фртутма (В.) 
фес, феса м, ак. фёс, ми. фесови, фесова 

14.1.1. 
фестивал, -ала м, ми. фестивали, фестива-

ла 14.1.1. 
фестивалскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фета, -ё ж, ми. фёте, фёта, фётама 14.1.2.1. 
фетва, -ё ж, ак. фётву, иистр. фетвом, ми. фе-

тве, фётава и фетвй 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
фетиш, -а м, ми. фетиши, фётйша, фетиши

ма и фетиш, -а м, ми. фетиши, фетйша 14.1.1. 
фетишизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
фетишизliција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фетишизовати, -ујём, прил. сад. фетишизу

јући 14.5.1.1.(2) (и фетишизирати, фетишизй
рам, 3. л. ми. фетишизирају, прил. сад. фетиши
зирајући 14.5.1.1.(3». 

фетишист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

фетишистичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

фетишкй и фетишкй, -а, -о, ген. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
феуд, -а м, ми. фёуди, фёуда и феуд, -а м, ми. 

феуди, фёуда, феудима 14.1.1.с. 

феудалан, -лна, -лно, одр. фёудалнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
феудалац, -лца м, вок. фёудалче, иистр. феу

далцем (не -ом), ми. феудалци, феудалаца, фе

удалцима 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 
феудалИзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
феудализ8ција, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј Ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
феудализовати (се), -ујём (се), прил. сад. фе

удализујући (се) 14.5.1.1.(2) (и феудализирати, 
феудализйрам, 3. л. ми. феудализирају, прил. сад. 
феудализирајући 14.5.1.1.(3». 

феудалистичкй, -а, -о, ген. ми. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

феудалка, -ё ж, дат. -ки, геи. ми. -кй 11.3.2.g.; 
14.l.2.l.a. 

феферон, -она м, ми. феферони, феферона 

14.1.1.с. = феферона, -ё ж, ми. фефероне, фефе-
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феферона 

роиа 14.1.2.1.Ь. = феферонка, -ё ж, дат. -ки, ген. 

мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
фефер6на = феферон (В.) 
феферонка = феферон (В.) 

феш, прид. индекn. 

фешн-вик, фёши-вика м, мн. фёши-викови, 

фёши-викова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фешн-шоу, фёшн-шоуа м, мн. фёши-шоуви, 

фёши-шоува 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фешта, -ё ж, мн. фёште, фешта, фёштама 

14.1.2.1. 
фигура, -ё ж, ген. мн. фигура 14.1.2.1. 
фигуралан, -лиа, -лио, одр. фигуралий, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фигуралист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

фигуралистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

фигуралност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фигурант, -а м, мн. фигураити, фигураната 

6.3.; 14.1.1.а. 
фигуранткиња, -ё ж, ген. мн. фигураиткй

ња 14.1.2.1.а. 

фигуратйван, -виа, -вио, одр. фигуратйвий, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фигуратйвно, прип. 14.6. 
фигуративност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фигурина, -ё ж, ген. мн. фигурина 

14.1.2.1.Ь. 

фигурирати, фигурйрам, 3. n. мн. фигу

рирају, прип. сад. фигурирајући 14.5.1.1.(3) (и 
р. фигурисати, -ишём, прип. сад. фигуришући 

14.5.1.1.(2». 
фигурисати = фигурирати (В.) 
фигурист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

фидеист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

фиделист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

Фидија (грч. Pheidias), -ё ж, дат. -ији, вок. 

Фидија, инстр. -ијом 5.1.5.; 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.а. 

фИзика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
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фијат 

физикалац, -лца м, ин стр. фИЗИКllлцем 

(не -ом), мн. фИЗИКliлци, физикалаца 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

физиогномист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -исти

ма 5.2.3.; 14.1.1.е. = физиогномичар, -а м, вок. 

-е и -у, инстр. -ом И -ем, мн. -ари, -ара 5.2.3.; 
3.1.3.; 14.1.1. 

физиолог, -а м, мн. физиолози, физиолога, 

физиолозима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
физиологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
физиологйјскй = физиолошкй (В.) 

физиолошкй (не физиолошки) = физио

логйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

физионом = физиономичар (В.) 

физиономија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -йја 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
физиотерапеут, -а м, ген. мн. физиотерапе

ута 5.2.3.; 14.1.1.а. 
физиотерапеутскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
физиотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
физиотерапйјски, прип. 5.2.3.; 14.6. 
физиотерапйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
физичар, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, физичара 3.1.3.; 14.1.1. 
физичарка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.а. 

фИзичарскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фИзички, прип. 14.6. 
физички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фијакер, -а м, инстр. -ом, ген. мн. фијакёра и 

фијакер, -а м, инстр. -ом, ген. мн. фијакёра 5.1.5.; 
14.1.1.С. 

фијакерист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

5.1.5.; 14.1.1.е. 
фијакерски и фијакерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
фијаско (не фјаско), -а м, (Клајн 2009: "ми. 

фuјаска (ср), обичније него фujасцu) 5.1.5.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

фијат, -а м, мн. фијати, фијата (врста ауто

мобила) 5.1.5.; 14.1.1. 



Фијат 

Фијат, -а м, Фијату (ФИАТ, FIAT) 5.1.5.; 
lЗ.5.1.d.; 14.1.1. 

фијока не него фи6ка (в.) 

фијук, -а м, лок. фијуку И фијуку, мн. фијуци, 

фијука, фијуцима 5.1.5.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
фијукав, -а, -о, одр. фијукави, -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
фијукати, фијучем, прил. сад. фијучући и 

фијукати, фијучем, прил. сад. фијучући 5.1.5.; 
l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

фијукнути, фијукнем и фијукнути, фијук-

нем 5.1.5.; 14.5.1.1.(1). 
ФИкузв. 

фикс, -а м 14.1.1. 
фиксаи, -сна, -сно, одр. фиксни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фиксати се, -ам се, прил. сад. фиксајући се 

14.5.1.1.(3). 
фиксатйв, -ива м, мн. фиксативи, фиксатива 

и фиксатйв, -а м, мн. фиксативи, фиксатива = 

фиксатор, -а м, инстр. -ом, мн. -и, фиксатора = 

фиксйр, -ира м, инстр. фиксиром, мн. фиксири, 

фиксира 14.1.1. 
фиксатйван, -вна, -вно, одр. фиксативни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фиксатор = фиксатйв (в.) 
фикс-идеја, фикс-идеје ж, инстр. фикс-иде

јом, ген. мн. фикс-идеја 5.1.6.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фиксйр = фиксатйв (в.) 
фиксирати, фиксирам, 3. л. мн. фиксирају, 

прил. сад. фиксирајући 14.5.1.1.(3). 
фиктйваи, -вна, -вно, одр. фиктивни, -а, -о, 

ген. мн. -их И фиктйван, -вна, -вно, одр. фиктив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фиктйвно и фиктйвно, прил. 14.6. 
фиктивност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фйкус, -а м, ген. мн. фикуса и фикус, -а м, ген. 

мн. фикуса 14.1.1.С. 

фикција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МИ. фик

ције, фикција, фикцијама 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фикциоиализовати, -у јем, прил. сад. фикци

онализујући 14.5.1.1.(2) (и фикционализирати, 
фикционализирам, 3. л. мн. фикционализирају, 
прил. сад. фикционализирајући 14.5.1.1.(3». 

фйл, -а м, мн. фйлови, филова 14.1.1. 
филадендрон не него филодендрон (в.) 

филипйнскй 

филактёријум, -а м, инстр. фишiктеријумом, 

мн. фишiктеријуми, фишiктеријума (и филак

тёрйј, -иј а м, инстр. фишiктеријем, мн. фиmiк

терији, фишiктерйја) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
филантроп, -а м, геи. мн. фишiнтропа 

14.1.1.а. 

филантропизам = филантропија (в.) 

филантропија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. = филантропизам, -зма м 6.2.1.; 
14.1.1. 

филантропкиња, -е ж, ген. мн. фишiнтроп

киња 14.1.2.1.а. 

филантропскй, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
филателија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
филателист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

филателистичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

филателисткиња, -е ж, ген. мн. филателист

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фitлё, филеа м, ми. филеи, филе а, филеима, 

филее 5.2.4.; 14.1.1.С. 
филети, филета, филетима м мн. 14.1.1. 
филигран, -а м, ген. мн. филиграна и фили

гран, -ана м, ген. мн. филиграиа 14.1.1.с. 

филигрански и филигрански, прил. 

филигранскй и филигранскй, -а, -о, геи. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
филијала, -е ж, ген. мн. филијала 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

фйлијалан, -лна, -лио, одр. филијалнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фiiлипи, Филипа м ми. 1.2.l.l.Ь.; 14.1.1. 
филипика, -е ж, дат. -ци, ген. ми. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

Филипинац, -нца м, иистр. -цем, мн. Фи

липинци, Филипйнаца, Филипинцима 6.2.1.; 
1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 

Филипини, -ина м мн. 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Филипйнка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 

11.3.2.f.; 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
филипйнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3.; 

Филипйнска острва, Филипйнских острва 

1.2.1.1.ћ. 
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Филипс 

Филипс (Philips), -а м 1.2.1.1.а.; 1.2.1.2.1.; 
15.1.1.Ь; 14.1.1. 

фitлистар, -тра М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. филистри, филистара 6.2.1.; 14.1.1. 
фitлистарски прил. 14.6. 
фitлистарски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Филистеја, -е ж, вок. Филистејо 1.2.1.1.h.; 

5.1.6.; 14.1.2.1. 
Филистејац, -јца М, инстр. -цем, ми. Фили

сп~јци, Филистејаца, Филистејцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.а. 
Фил истёј ка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
фilлмаl.lија, -е м, дат. -ији, ВОК. -ијо, иистр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. = фил

мiш, -аша м, ВОК. филмашу, инстр. филмашем 

(не -ом), мн. филмаши, филмаша 14.1.1. 
фilлмаl,lијски, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
филмiш = фilлмаl.lија (в.) 

филмичаи, -чна, -чно, одр. филмични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фilлмовати, -уј ем, прил. сад. филмујући 

14.5.1.1.(1). 
филмоrрафија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
филмотека, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

филмофоб, -а м, мн. филмОфоби, филмОфо

ба и филмофоб, -6ба м, мн. филмоф6би, фи л

моф6ба 14.1.1.а. 

филмОфил, -а м, мн. филмофили, филмОфи

ла и филмОфил, -ил а м, мн. филмофйли, фил

мофйла 14.1.1.а. 

филоrеиетика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

филоrеиетички = филоrеиетски прил. 

14.6. 
филогеиетички = филоrеиетски, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
филоrеиетски = филоrеиетички (в.) 
филодеидрои (не филадеидрои), -6на м, мн. 

филодендр6ни, филодендр6на, (Клајн 2009: 
"не фuлаgеllgРОII") 14.1.1. 

филозоф (не филОСоф), -а м, ген. мн. фило

зофа 14.1.1.а 
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филтрирати 

филозофизам (не философизам), -з ма м 

6.2.1.; 14.1.1. 
филозОфија (не философија), -е Ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
филозофијски = филозофски (в.) 

филозофирати (не философирати), фило

зОфйрам, 3. л. мн. филозофира ју, прил. сад. фи
лозофирајући 14.5.1.1.(3). 

филозофичаи (не философичаи), -чна, 

-чно, одр. филозофичнй, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

филозОфичиост (не философичиост), 

-ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

филозофкиња (не философкиња), -е Ж, ген. 

мн. филозофкйња 14.1.2.1.а. 

филозофски = филозОфијски, прил. 14.6. 
филозофски (не филОсофски) = филозо

фијски (не филосОфијски), -а, -о, ген. мн. -их 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
филолоrија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
филолошки, прил. 14.6. 
филолошки (не фilлолошки), -а, -о, ген. ми. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 

(в.) 

филОСоф не него филозоф (в.) 

философизам не него филозофitзам (в.) 

филосОфија не него филозОфија (в.) 

философирати не него филозофирати (в.) 

филосОфичиост не него филозОфичиост 

философкиња не него филозофкиња (в.) 

филОсофски не него филозофски (в.) 

филтар = филтер (в.) 

филтер, филтера м, ми. филтери, филтера, 

филтер има = филтар, филтра м, ми. филтри, 

филтара, филтрима, (Клајн 2009: "филшар, 
филшра, ген. мн. фuлшара, боље него филшер, 

фuлшера") 6.2.1.; 14.1.1. 
филтерски (и филтарски), -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
филтрiiт, -ата м, мн. филтрати, филтрата 

14.1.1. 
филтрација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
филтрИрати,филтрирам,3.л.мн.филтрИ

рају, прил. сад. филтрирајући 14.5.1.1.(3). 



филтрiiр-папiiр 

фilлтрiiр-папiiр, филтрир-папира м, инстр. 

фИлтрИр-папИром,мн.фИлтрИр-папИри,фИл

трир-папира 12.2.1.а.; 14.1.1. 
филуменист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

филхармонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
филхаРМОНiiјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
филхаРМОНИЧiр, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. 

-ом И -ем, мн. -и, филхармоничара 4.1.; 3.1.3.; 
14.1.1. 

фifлц, -а м, инстр. филцем (не -ом), мн. фил

цеви, филцёва 14.1.1. 
филцан, -а, -о, одр. филцани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
филuiн (заст. финuiн), -ана м, мн. филџани, 

филџана 3.4.1.; 14.1.1. 
филuанчиЬ, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

филџанчића 3.4.1.; 3.1.3.; 14.1.1.С. 
финале, -ала с, мн. финала, финала, спорт.; 

финале, -ала м, мн. финали, финала (у музици, 

позоришту, књижевности); чётврт-финале, по

луфинале 14.1.1. 
финалист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истим а 

14.1.1.е. 

финалисткиња, -ё ж, ген. мн. финалисткиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
фИНiЛНО, прил. 14.6. 
финалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
финанс (не финанц), -а м, мн. финанси, фи

нанса, финансима 14.1.1. 
финансије, -ија ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

финансијёр, -ера м, ВОК. финансијёру, инстр. 

финансијером, мн. финансијери, финансијера 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
финансијёрскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
финансйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
финансирати, финансирам, 3. л. мн. финан

сирају, прил. сад. финансирајући 14.5.1.1.(3). 
финанц не него фина нс (в.) 

Финац, Финца м, инстр. Финцем, мн. Финци, 

Финаца, Финцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 

фilpнiјс 

фингирати, фингирам, 3. л. ми. фингирају, 
прил. сад. фингирајући 14.5.1.1.(3). 

финеса, -ё ж, мн. финеса, финеса, финеса

ма 14.1.2.1. 
Финикс (енгл. Phoenix), Финикса м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
финиш, -а м, иистр. -ем, мн. финиши, финиша 

и финиш, -а м, иистр. -ем, ми. финиши, финиша, 

финишима 14.1.1. 
фИНИШёр, -ера м, ВОК. финишёру, инстр. фи

нишером, мн. финишери, финишера 14.1.1. 
Финкиња, -ё ж, ген. мн. Финкиња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.а. 

фино, прил. 14.6. 
финОћа, -ё ж, мн. финоће, фин6ћii, финоћа

ма 3.2.3.; 14.1.2.1. 
Финскi, -ё ж, ВОК. Финска, инстр. Финском, 

лок. Финској 1.2.1.1.Ь. 

финта, -ё ж, ген. ми. финти 14.1.2.1.Ь. 

фи6ка (не фиј6ка), -ё ж, дат. -ци, геи. мн. -ка 

5.2.3.; 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
фи6кица не него фи6чица (в.) 

фи6чица (не фи6кица), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. фи6чица 3.1.2.; 11.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 
фирiiнга, -е ж, дат. -ги, ген. мн. -ги 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

Фирентинац, -нца м, инстр. Фирентинцем, 

ми. Фирентинци, Фирентинаца, Фирентинци

ма 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Фирентiiнка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
фирентiiнскii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Фиренца (итал. Firenze), Фиренцё ж 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фирер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. -и, фирё-

ра 14.1.1.а. 

фирёрски, прил. 14.6. 
фирёрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фирма, -ё ж, ген. мн. фирма и фирми 

14.1.2.1.Ь. 

фирмописац, -сца м, ВОК. фирмопишче, ии

стр. фирмописцем (не -ом), мн. фирмописци, 

фирмописаца 6.2.1.; 8.2.2.1.; 11.1.1.a.(l); 14.1.1. 
фирнiјз = фйрнiiјс (В.) 
фирнiјс, -а м, лок. фирнајсу и фирнајсу, мн. 

фирнајси, фирнајса и фйрнiјз, -а м, лок. фирнај-
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фйрнис 

зу и фирнајзу, МН. фирнајзи, фирнајза = фilpнис, 

-а М, ген. МН. фирниса, (ПМС: "фuрнајз, фuрнајс, 
фuрнuс") 14.1.1.с. 

фйрнис = фйрнiјс (В.) 
фiiрцати, -ам, прил. сад. фИ:рцајући и фйрца

ти, -ам, прнл. сад. фирцајући 14.5.1.1.(4). 
фисија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. МН. 

фисија и фiiсија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

МН. -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фисiiјскii и фiiсйјскй = фисионй И фiiси

онй (В.) 

фисиоий И фiiсионй = фисйјскй И фiiсйјскй, 

-а, -о, ген. МН. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фискiлан, -лна, -лно, одр. фискални, -а, -о, 

ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фискултура, -ё ж 14.1.2.1. 
фйскултурнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фйскултурнйк, -а М, лок. фйскултурнику И 

фискултурнИк~мн.фЙскултурнИци,фЙскул

турника, фйскултурницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
фйскултурница, -ё ж, ВОК. фискултурнице, 

инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
фйстула, -ё ж, ген. мн. фйстула 14.1.2.1.Ь. 

фисура, -ё ж, ген. мн. фисура 14.1.2.1.Ь. 

фйт, прид. индекл. 

фитиљ(ч)иli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

фитиљ(ч)иliii 3.1.3.; 14.1.1. 
фИтйљ, -иља М, мн. фитИљи, фитИља 14.1.1. 
фитirљача, -ё ж, ген. мн. фитиљача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

фитйљити (се), фитиљим (се), прил. сад. фи

тИљёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
фитмија (заст. фитнија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фйтнес и фитнес, -а М 14.1.1. 
фито-, као први део сложенице казује да 

се нешто односи на биљку: фитогеографија, 

фитотерапија, фитохемија и (ради истицања 

рашчлањености) фито-антропоним. 

фитогеографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фитонйм, -има М, мн. фитоними, фитони

ма 14.1.1. 
фитонимија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
фитотерапеут, -а М, ген. мн. фитотерапеу

та 14.1.I.а. 
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флаrрантност 

фитотерапија, -ё ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фитофармiција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фйтохёмија и фитохемија, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фйliа = фйliо, -ё М, дат. фићи, ак. фићу, вок. 

фићо, инстр. фићОм, ген. мн. фиliii и фйliо, -а М, 

дат. фићу, ак. фића, инстр. фићом, мн. фиће фиliii 

14.1.2.1.; 14.1.1. 
фйliкати, фићкам, прил. сад. фићкајући 

14.5.1.1.(3). 
фйliнути, фићнём 14.5.1.1.(1). 
фиliфирйli, -ића М, вок. фйћфирићу, инстр. 

фићфирићем (не -ом), мн. фићфирићи, фићфи

риliii 3.2.3.; 14.1.1.а. 
Фйфа, -ё ж, поред ФИФА (FIFA), индкл. 

13.5.2.Ь.(2); 14.1.2.1. 
фйфти-фйфти, прил. 14.6. 
Фйцрој (енгл. Fitzroy), -а М, вок. -у, инстр. 

-ем, лок. Фйцроју и Фицр6ју 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

Фйцuёрiлд (енгл. Fitzgerald), -а М 1.2.1.I.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

фиша, -ё ж, мн. фише, фиша, фишама и фй

ша, -ё ж, мн. фише, фиша, фишама 14.1.2.1. 
фйшбiјн, -а М, лок. фишбајну и фишбајну, мн. 

фишбајни, фишбајна 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фишек, -а М, мн. фишеци, фйшёка, фишеци

ма 1I.2.1.(2); 14.1.1.а. 
фишечиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

фишечиliii 3.1.3.; 14.1.1.с. = фишече и фишече, 

-ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
фишкiл, -ала М, мн. фишкали, фишкала, (по-

гр. адвокат) 14.1.1.а 

фјаско не него фијаско (В.) 

Фјодор, -а М 1.2.1.1.2.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
фјорд, -а М, мн. фјордови, фјордова 14.1.1.с. 

Фјумичйно (не Фјумиliино, итал. Fjumici-
по), -а М, (римски аеродром) 1.2.1.1.; 15.1.1.Ь. 
ФК Војводина, ФК Партизан и сл. 

1.2.1.1.1. 
флагрантан, -тна, -тно, одр. флагрантни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флагрантно, прил. 14.6. 
флаrрантност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



Фламанац 

Фламанац, -н ца м, инстр. -цем, мн. Фламан

ци, Фшiманаца, Фламанцима 1.2.2.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Фламiiнка, -е Ж, дат. -ки, геи. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 
11.З.2.f.; 14.1.2.1.а. 

фламiiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фламёнго не него фламёнко (В.) 

фламёнко (не фламёнго), -а м, (шпанска 

игра) 14.1.1. 
фламинго, -а м, мн. фламинзи, фламйнга, 

фламинзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Фландрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
фландрйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фланёл, -ела м, мн. фланели, фланела 

14.1.1. 
фланеласт, -а, -о, одр. фшiнеластй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фланёлскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фластер, -а м, инстр. -ом, мн. фшicтери, фла

стера, фшicтерима и фластер, -а м, инстр. -ом, 

мн. фластери, фластера 14.1.1. 
флаутист(а), -е м, мн. флаутисти, фаутйста, 

флаутистима 14.1.1.е. 

флаУ-Гисткиња, -е Ж, ген. мн. флаутисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
флаширати, фшiшйрам, 3. л. мн. флаширају, 

прил. сад. флаширајући 14.5.1.1.(3). 
флёгма, -е Ж 14.1.2.1. 
флегматик, -а м, мн. флегматици, флегма

тйка, флегматицима 11.2.1.(2); 14.1.1. = флегма

тичар, -а м, ВОК. флёгматичаре и флёгматичару, 

инстр. флегматичаром и флегматичарем, мн. -и, 

флегматичара 3.1.3.; 14.1.1. 
флегматнчан, -чна, -чно, одр. флегматичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флегматичiiр = флегматик (В.) 

флегматично, прил. 14.6. 
флегматичност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
флёка, -е Ж, дат. флёки, мн. флёке, флёка, 

флёкама 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

флекав, -а, -о, одр. флёкавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
флекавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

флорографисати (се) 

флёксиБЙJIан, -лна, -лно, одр. флёксибйлнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флексибилност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
флёксйван, -вна, -вно, одр. флёксйвнй, -а, -о, 

ми. -йх, (према флексија) 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флексија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

флексије, флёксйја, флексијама 5.1.5.; 14.1.2.1. 
флёрт, -а м, ми. флертови, флертова 14.1.1. 
флертовати, -у јем, прил. сад. флёртујући 

14.5.1.1.(2). 
флёш' = блиц (В.) 
флёшZ, -а м, (у картама) 14.1.1. 
флiшер, -а м, инстр. -ом, мн. флiшери, фли

пера, флiшерима 14.1.1. 
флис-папйр, флис-папира м, инстр. флис-па

пиром, мн. флис-папири, флис-папира 13.2.1.а.; 

14.1.1. 
флобёрка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2ј.; 

14.1.2.1.а. 

флок, -а м, мн. флокови, флокова 14.1.1. 
фломастер и фломастер, -а, инстр. -ом, мн. 

-и, -ера 14.1.1. 
флопи-диск, флопи-диска м, мн. флопи-ди

скови, Флопи-дискова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
флор, -а м, иистр. -ом, лок. флору, мн. флоро

ви, флорова, (биљни свет) 14.1.1. 
Флора (еигл. F10ra), -е Ж, ВОК. Флоро, инстр. 

-ом, митол. 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
флора, -е Ж, инстр. -ом, (биљно царство) 

14.1.2.1. 
флоресцёнтан не него флуоресцёнтан (В.) 

флоресцентност не него флуоресцентност 

(В.) 

флоресценција не него флуоресценција 

(В.) 

флоресцирати не него флуоресцирати 

(В.) 

флорет, -а м, ми. флорети, флорета, флоре

тима 14.1.1. 
флорilлёгијум, -а м, иистр. флорилегијумом, 

мн. флорилегијуми, флорйлегијума (и флори

лёгйј, -ија м, инстр. флорилегијем, мн. флори

лёгији, флорйлёгйја) 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
флорографија не него флуорографија (В.) 

флорографисати (се) не него флуорогра

фисати (се) (В.) 
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флота 

флота, -ё ж, ми. флоте, флота, флотама 

14.1.2.1. 
флотација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
флотацијски, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
флотiiла, -ё ж, ми. флотйле, флотйла, фло

тилама 14.1.2.1. 
флуор, -а м, иистр. -ом, лок. флуору и флу

ору 14.1.1. 
флувијiлан, -лна, -лно, одр. флувијални, -а, 

-о, геи. ми. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флуид, -а м, лок. флуйду и флуйду и флуид, 

-ида м 14.1.1. 
флуiЩан, -дна, -дио, одр. флуидни, -а, -о, ген. 

мн. -их и флуiЩан, -дна, -дно, одр. флуидни, -а, 

-о, геи. ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флуктуација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
флуктуирајуliи, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
флуктуирати, флуктуирам, 3. л. ми. флук

туирају, прил. сад. флуктуирајући 14.5.1.1.(3). 
флуоресцеитан (не флоресцентан), -тна, 

-тно, одр. флуоресцёнтни, -а, -о, геи. ми. -их 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
флуоресцентност (не флоресцентност), 

-ости ж, иистр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

флуоресценција (не флоресценција), -ё ж, 

дат. -ији, иистр. -ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
флуоресцирати (не флоресцирати), флу

оресцирам, 3. л. ми. флуоресцирају, прил. сад. 
флуоресцирајући 14.5.1.1.(3). 

флуорид, -ида м, ми. флуорйди, флуорйда 

14.1.1. 
флуорисати, -ишём, прил. сад. флуоришући 

14.5.1.1.(2) (и флуоридирати, флуоридирам, 3. 
л. ми. флуоридирају, прил. сад. флуоридирајући 

14.5.1.1.(3». 
флуорографија (не флорографија), -ё ж, дат. 

-ији, иистр. -ијом, ми. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
флуорогр8фисати (се) (не флорогр8фиса

ти (се», -ишём (се), прил. сад. флуорографишући 

(се) 14.5.1.1.(2). 
флуорографскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 

14.3. 
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фолклор 

ФНРЈ, скр. Фёдеративна Њiродна Република 

Југославија 13.3.2.а. 

фоаје, фоајеа м, ми. фоајеи, фоајеа, фоајеи

ма, фоајее 5.1.5.; 14.1.1. 
-фоб, -фобија, форманти сложени ца (као 

други део сложеница значи: мрзилац, неприја

тељ): англофоб, германофоб, славофоб; англо

фобија, германофобија, славофобија. 

фобија и фОбија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, 

ми. -ије, -ија, (страх; мржња) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фобичан, -ч на, -чно, одр. фОбични, -а, -о, геи. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фовист(а), -ё м, ми. фовисти, фовиста, фо

вистима 14.1.1.е. 

Фогел (ием. Vogel), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
фозгён (не фосгён), -ена м, ми. фозгени, фо

згена, хем. 14.1.1. 
фокiлан, -лна, -лно, одр. фокални, -а, -о, ген. 

ми. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фокстеријер, -ера м, иистр. фокстеријером, 

ми. фокстеријери, фокстеријера и фокстеријёр, 

-а м, иистр. -ом, ми. фокстеријёри, фокстеријё

ра 5.1.5.; 14.1.1. 
Фокт (Vogt), -а м 1.2.1.1.а. 
фокусitрати, фокусирам, 3. л. мн. фокусира

ју, прил. сад. фокусирајући 14.5.1.1.(3). 
фокусии, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Фоли Бержёр (не Фоли Бержё, фр. Folies 

Bergere), -а м 1.2.1.1.а; 15.1.1.Ь. 
фолија, -ё ж, дат. -иј и, иистр. -ијом, мн. -иј е, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фолијација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фолио, фолија м, дат. фолију, инстр. фолиом 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1.с. 
фолио-формiт, фолио-формата м 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
фолирант, -а м, ми. фолиранти, фолирана

та 6.3.; 14.1.1.а. 
фолиранткиња и фолиранткиња, -ё ж, геи. 

ми. -иња 14.1.2.1.а. 

фолиранција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фолitрати, фолирам, 3. л. ми. фолирају, прил. 

сад. фолирајући 14.5.1.1.(3). 
фолклор, -ора м, иистр. фолклором, ми. фол

клори, фолклора 14.1.1. 



фолклорист(а) 

фолклорист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

фолклористика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(I); 
14.1.2.1. 

фолклористичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

фолклористкиња, -ё ж, ген. мн. фолклорист-

киња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
Фолклорий ансамбл "Коло" 1.2.1.1.0. 
фолклорнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фОлксваген, -а м, ген. мн. фолксвагёна 

14.1.1.С. 

фолксдојчер, -а м, ВОК. -у, инстр. -ом, мн. -и, 

фолксдојчёра 3.1.3.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фОлк-сонг, фолк-сон га м, мн. фолк-сонгови, 

фолк-сонгова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фон, -а м, лок. ф6на, мн. ф6нови, ф6нова 

14.1.1. 
фонација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фонацйјскй = фонационй (в.) 
фонационй = фонацйјскй, ген. мн. -их 5.2.3.; 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фонд, -а м, мн. фондови, фондова 14.1.1. 
фондација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фон ем = фонема (в.) 

фонема, -ё ж, мн. фонеме, фонема, фон ем ама 

14.1.2.1. = фонем, -ема м, мн. фонеми, фонема, 

фонемима 14.1.1. 
фонёмскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фон етика, -ё ж, дат. -ци 11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
Фонетика српског језика (назив књиге) 

1.2.1.1.r. 
фонетичар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

ми. -и, фонетичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
фонетскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3.; 
фонетски, ПрИЛ. 10.1.1.(2); 14.6. 
фоничан, -чна, -чно, одр. фонични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фонограм, -а м, ген. мн. фонограма 14.1.1.С. 

фонокардиографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фонолог, -а м, мн. фонолози, фонолога, фо

нолозима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

формалиост 

фонологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

фонолошки (не фонолошкй), ПрИЛ. 14.6. 
фонолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фонометар, -тра м, инстр. -ом, мн. фономё-

три, фономётара и фонометар, -тра м, инстр. 

-ом, мн. фонометри, фонометара 6.2.1.; 14.1.1. 
фонт, -а м, мн. фонтови, фонтова 14.1.1. 
фонтана, -ё ж, мн. фонтане, фонтана, фон

танама 14.1.2.1. 
фонтанела, -ё ж, мн. фонтанеле, фонтанела, 

фонтанелама 14.1.2.1. 
Фоњод (мађ. Fony6d), -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
Фор (Faure), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Форд, -а м 1.2.1.0.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 
форд, -а м, мн. фордови, фордова, (ауто) 

1.2.1.0.; 14.1.1. 
Форин офис (не Форењ офис, Foreign 

Office), Форин офиса м 1.2.1.2.2.Ь.; 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

форйнт = форitита (в.) 
форitнта, -ё ж, мн. форинтё, форинти, фо

ринтама 14.1.2.1.Ь.; 14.1.1. 
форма, -ё ж, ген. мн. форма и формй 

14.1.2.1.Ь. 

формалан, -лна, -лно, одр. формалнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
формалдехйд, -ида м 12.1.3.; 14.1.1. 
формализам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
формализовати, -ујём, ПрИЛ. сад. формали-

зујући (и формализitрати, формализйрам, 3. 
Л. мн. формализирају, ПрИЛ. сад. формализира

јући) 14.5.1.1.(2). 
формалйн, -ина м 14.1.1. 
формалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

формалистички, ПрИЛ. 14.6. 
формалистичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
формалисткиња, -ё ж, ген. мн. формалист-

кйња 10.2.(2); 14.1.2.1. 
формалИтет = формалност (в.) 
формално, ПрИЛ. 14.6. 
формалност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = формалитет, -ета 

м 14.1.3. 
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формант 

формант, -а м, мн. форманти, форманата 

6.3.; 14.1.1. 
формат, -ата м, мн. формати, формата 

14.1.1. 
форматйван, -вна, -вно, одр. форматйвнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
форматирати, форматирам, 3. Л. мн. форма

тирају, прил. сад. форматирајући 14.5.1.1.(3). 
формација, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
формацйјски, прил. 14.6. 
формацйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
формирати (се), формйрам (се), 3. Л. мн. 

формирају (се), прил. сад. формирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
формула, -е ж, ген. мн. формула 14.1.2.1.Ь. 

формулар, -ара м, мн. формулари, форму

лара 14.1.1.С. 

формулисати, -ишем, прил. сад. Форму

лишући (и формулирати, формулирам, 3. Л. 
мн. формулирају, прил. сад. формулирајући) 

14.5.1.1.(2). 
форсйран, -а, -о, одр. форсиранй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
форсйрано, прил. 14.6. 
форсиранiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
форсирати, форсйрам, 3. Л. мн. форсирају, 

прип. сад. форсирајући 14.5.1.1.(3). 
форте пијiно, прип., муз. 5.1.5.; 14.6. 
форте, прип., муз. 14.6. 
фортепијiно, -а м, мн. фортепијани, форте

пијана, (стари назив за клавир) 5.1.5.; 14.1.1. 
фортисимо, прип., муз. 14.6. 
фортификација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фортификацйјскй фортификацнiiнй 

(В.) 

фортификацйјски фортификационо 

(в.) 

фортифнкационй = фортификацйјскй, -а, 
-о, ген. мн. -их 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

фортификационо = фортификацйјски, 
прип. 5.2.3.; 14.6. 

Фортуна, -е ж, вок. Фортуно, МИТОЛ. 1.2.1.1.f.; 
14.1.2.1. 
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фосфорнй 

фортуна, -е ж, ген. мн. фортуна, (срећа) 

14.1.2.1.Ь. 

фортунал, -ала м, мн. фортунали, форту

нала 14.1.1. 
форхенд, -а м, мн. форхенди, форхенда и 

форхенд, -а м, мн. форхенди, форхенда, фор

хендима 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фосген не него фозген (в.) 

фОсйл, -ила м, мн. фосИли, фосИла 14.1.1. 
фОсйлан, -лна, -лно, одр. ф6силнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фосилизацнја, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фосилизирати (се), фосилизирам (се), 3. Л. 

мн. фосилизирају (се), прип. сад. фосилизирају

ћи (се) 14.5.1.1.(3). 
фОсйлно, прил. 14.6. 
фосилност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фОсна (не фостна), -е ж, ак. Фосну, инстр. фо

сном, МН. фосне, ф6сни, ф6снама 14.1.2.1.Ь. 

фостна не него фОсна (в.) 

фосфат, -ата м, МН. фосфати, фосфата 

14.1.1. 
фосфатирати, фосфатирам, 3. Л. мн. фосфа

тирају, ПРИЛ. сад. фосфатирајући 14.5.1.1.(3). 
фосфатнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фосфйн, -ина м, МН. фосфини, фосфина = 

фосфороводонйк, -ика м, мн. фосфОРОВОдО

ници, фосфороводоника, фосфороводоници

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
фосфор, -а м 14.1.1. 
фосфораст, -а, -о, ОДр. фосфорастй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фосфорасто, прип. 14.6. 
фосфоресцентан, -тна, -тно, одр. фосфоре

сцентни, -а, -5, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фосфоресцентно, прип. 14.6. 
фосфоресцiштнiiст, -ости ж, ""стр. -ОСТИ И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фосфоресценција, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фосфоресцирати, фосфоресцйрам, 3. n. МН. 

фосфоресцирају, прип. сад. фосфоресцирајући 

14.5.1.1.(3). 
фосфорнй и фосфорнй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 



фосфороводонйк 

фосфороводонйк = фосфйн (в.) 
фот, -а м, мн. фОтови, фотова 14.1.1. 
ф6та, -ё ж, ген. мн. ф6тii 14.1.2.1.Ь. 

фотати се, фОтам се, прил. сад. ф6тајући се 

14.5.1.1.(3). 
фотељаш, -аша м, ВОК. фотељашу, мн. фоте

љаши, фотељаша 14.1.1. 
фото = фотос (в.) 
фото-, У сложеницама кад значи светлост, 

пише се без цртице: фотосинтеза, фотохеми

ја, а кад значи фошоiрафuја пише се с црти

цом: фото-аматёр, фОто-клуб (изузетак су сло

женице са фото- у којим је други део несамо

сталан, као у фототипија, фототека). 

фото-аматёр, фото-аматера м, ВОК. фото

аматёру, инстр. фото-аматером, мн. фото-ама

тери, фото-аматера 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фото-аматёрски, прил. 12.2.1.Ь. 

фото-аматёрскй, -а, -о, ген. мн. -их 12.2.1.Ь.; 

4.2.а.; 14.3. 
фото-апарат, фото-апарата м, мн. фото-апа

рати, фОто-апарата 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фотогеничан, -чна, -чно, одр. фотогенични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фотогеничност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фотогравёр, -ера м, ВОК. фотогравёру, инстр. 

фотогравером,мн. фотогравери,фотогравера 

12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фотогравира, -ё и фотогравура, -ё ж 12.1.1.; 

14.1.2.1. 
фотограф, -а м, ген. мн. фотографа 12.2.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

фотографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотографисати (се), -ишём (се), прил. сад. 

фотографишући (се) 14.5.1.1.(2). 
фотографкиња, ё ж, ген. мн. фотографкй-

ња 14.1.2.1.а. 

фотографски, прил. 14.6. 
фотографскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фото-документација, Фото-документаци-

јё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, -йја 5.1.5.; 
12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 

фотоелемен(а)т, -нта м, мн. фотоелементи, 

фотоелемената 6.3.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

фОто-папйр 

фотојонизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотокинеза, -е ж, ген. мн. фотокинеЗii 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фотокопија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотокопирати, фотокопирам, 3. Л. мн. фо

токопирају, прил. сад. фотокопирајући 12.2.1.Ь.; 

14.5.1.1.(3). 
фотокопйрнй, -а, -о, ген. мн. -их 12.2.1.Ь.; 

4.2.а.; 14.3. 
фотокопйрница, -ё ж, ннстр. -ом, ген. мн. 

-ица 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фотолиза, -ё ж, ген. мн. фотолиза 14.1.2.1.Ь. 

фотолитографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотолуминесценција, -ё ж, дат. -ији, ИнсТр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фото-материјал, фото-материјала м, мн. 

фото-материјали, фото-материјалii 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
фотометар, -тра м, мн. фотометри, фотоме

тара 6.2.1.; 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фотометрија, -ё ж, дат. -ији, ИнсТр. -ијбМ 

5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотометрйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

12.2.1.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
фотомодёЛ, -ела м, мн. фотомодели, фото

модела 12.2.1.Ь.; 14.1.1.а. 

Фото-модёлскй, -а, -о, ген. мн. -их 12.2.1.Ь.; 

4.2.а.; 14.3. 
фото-монтажа, фото-монтажё ж, ген. мн. 

фото-монтажа, (ПМС: "Предност спој. пис. у 

уоб. терминима: фоШомонШажа ... ") 12.2.1.Ь.; 
14.1.2.1.Ь. 

фото-монтажнй, -а, -о, ген. мн. -их 12.2.1.b.; 
4.2.а.; 14.3. 

фотон, фот6на м, мн. фот6ни, фот6на 

14.1.1. 
фотоотпорник, -а м, мн. фотоотпорници, 

фотоотпорника, фотоотпорницима 1\ .2.1.(2); 
12.2.1.Ь.; 14.1.1. 

фОто-папйр, фото-папира м, ИнсТр. фото-па

пиром, мн. фото-папири, фото-папирii, (ПМС: 

"Предност спој. пис. у уоб. терминима: фошо

UаUир ... ") 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
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фото-ревија 

фото-ревија, фОто-ревијё ж, дат. -ији, ииетр. 

-ијом, ми. -ије, -йја 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фото-репорт8жа, -ё ж, геи. МИ. фото-репор

тажа 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фото-репортер, фото-репортера М, МИ. фо

то-репортери, фОто-репортера, (ПМС: "Пред

ност спој. пис. у уоб. терминима: фошореuор

Шер ... ") 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фото-репортерка, фото-репортёркё Ж, дат. 

фото-репортёрки, геи. МИ. фото-репортёркй 

11.3.2.g.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.а. 
фото-репортерскii, -а, -о, геи. ми. -йх 

12.2.1.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
фото-репродукција, фото-репродукцијё Ж, 

дат. -ији, инетр. -ијом, МИ. -ије, -йја (ПМС: "Пред

ност спој. пис. у уоб. терминима: фошореuро

gукција ... ") 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фото-рОбот, фото-робота м, ми. фото-ро

боти, фото-робота, фОто-роботима 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
фОтос, -а м, ми. фотоси, фОтОса 14.1.1.С. = фо

то М, иидкп., (Клајн 2009: "фошос није добро 
уместо фОШОlрафија, снимак или слика."). 

фото-сафари, фото-сафарија М, ииетр. фо

то-сафаријем (не -ом), ми. фото-сафарији, фо

то-сliфарйја, фото-сафаријима 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

фотосензиБЙJIан, -лна, -лно, одр. фотосензи

бйлнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.2.1.Ь.; 
14.3. 

фотосензибилитет = фотосензибилност 

(в.) 

фотосензибилност, -ости Ж, ииетр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.2. = фо

тосензибилИтет, -ета м 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фотосензор, -а М, инетр. -ом, МИ. -и, фОтосен

зора 12.2.1.Ь.; 14.1.1. 
фотосинтеза, -ё Ж, геи. МИ. фотосинтеза 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фотОстiiт, -ата М, МИ. фотостати, фотоста

та 14.1.1. 
фотосфера, -ё Ж 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фототека, -ё ж, дат. -ци, ген. МИ. -ка 11.2.1.(1); 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фототелеграфија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -ијом 

5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
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фрагилност 

фототерапија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, ми. 

-ије, -йја 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фототерапiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 

12.2.1.Ь.; 4.2.а.; 14.3. 
фототехника, -е Ж, дат. -ци, геи. МИ. -йка 

11.2.1.(1); 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
фототипија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, МИ. 

-ије, -йја 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фототропИзам, -зма м 6.2.1.; 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
фотоliелија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -иј ом, ми. 

фотоМлије, фотоћёлйја, фотоћелијама 5.1.5.; 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фото-финиш, фОто-финиша м 12.2.1.Ь.; 

14.1.1. 
фотохемија, -ё ж, дат. -ији, ииетр. -ијом 4.1.; 

5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фотохемiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.1.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 12.2.1.Ь.; 14.3. 
фото-хроника, ФОто-хроникё ж, дат. фото

-хроници, ген. ми. фОто-хронйка 4.1.; 11.2.1.(1); 

12.2.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

фото-цинкографија, фото-цинкографијё ж, 

дат. -ији, ииетр. -ијом 5.1.5.; 12.2.1.Ь.; 14.1.2.1. 
фото-цинкографСКii, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 12.2.1.Ь.; 14.3. 
фОтошоп, -а м 14.1.1.с. 

Фоча, -ё ж 1.2.1.1.h.; 3.1.1.; 14.1.2.1. 
Фочiiк = р. Фочанин (в.) 

Фочанин, -а м, ми. Фочани, Фочана = фо

чак, Фочака м, ми. Фочаци, Фочака 1.2.1.1.d.; 
3.1.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 

Фочанка, -ё ж, дат. -ки, геи. МИ. -кй 1.2.1.1.d.; 
3.1.1.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

фочанскii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Фочиli, -а м, вок. -у, инетр. Фочићем (не -ом) 

3.2.3.; 14.1.1.а. 
фра, екр. фратар, пише се малим словом ако 

значи титулу: фра Брне, а великим словом ако 

је део имена: Фра Дијаволо 13.3.1.Ь. 

фрirЙJIан, -лна, -лно, одр. фрагйлнй, -а, -о, 

геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фрагiiЛНО, прип. 14.6. 
фрагилност, -ости ж, ииетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



фрагмент 

фрагмент, -а м, мн. фрагменти, фрагмена

та 6.3.; 14.1.1. 
фрirментiiран, -рна, -рно, одр. фрагментар

ни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фрirмеНТiiрно, прип. 14.6. 
фрагментарност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фразiiријум, -а М, инстр. фра.заријумом, мн. 

фра.заријуми, фразаријума (и фрiзiiрйј, -ија М, 

и нстр. фра.заријем, мн. фра.зарији, фра.зарЙја) 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
фразеологitзам, -зма М, мн. -зми, -зИма 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

фразеологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фразеологйјскй = фразеолошкй (в.) 

фразеологйјски = фразеолошки (в.) 

фразеолошкн = фразеологйјски, прип. 

14.6. 
фразеilлошкй = фразеологйјскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фразёр, -ера М, вок. фрiiзёру, инстр. фразером, 

мн. фразери, фразера 14.1.1. 
фразёрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. фразеркй 

14.1.2.1. 
фразерски, прип. 14.6. 
фразёрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фразерство, -а с 14.1.3. 
фразирати, фра.зйрам, 3. П. мн. фразира ју, 

прип. сад. фразирајући 14.5.1.1.(3). 
Фрiiј (нем. Frei), -а м, инстр. -ем 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
фрiiј, прид. индкп. (нем. слободан) 

фрiiјкор, -а м, мн. -и, фрајкора и фрајкор, 

-6ра М, мн. фрајк6ри, фрајк6ра 14.1.1. 
фрајк6рац, -рца м, вок. фрајкорче, инстр. 

фрајк6рцем (не -ом), мн. фрајк6рци, фрајкора

ца 6.2.1.; ll.1.1.a.(l); 14.1.1. 
фрiјкорскй и фрајкорскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
фрiк, фрака м, ак. фрак, иистр. фраком, МИ. 

фракови, фракова 14.1.1. 
фракција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. фракције, фракцйја, фракцијама 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

фракцitјiiш = фраКЦИОНiiШ (в.) 

фракцitјiiшкй = фраКЦИОНiiШКЙ (в.) 

франкОфил 

фракцијаштво = фракционаштво (в.) 

фракцйјски, прип. 14.6. 
фракцйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фракционiiш, -аша М, мн. фракционаши, 

фракционаша = фракцitјiiш, -а м, мн. фракци

јаши, фракцијаша 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
фраКЦИОНiiШКЙ = фракцitјiiшкй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 5.2.3.; 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
фракционаштво = фракцијаштво, -а с, 

5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.3. 
фрiкционй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.2.3.; 

14.3. 
фрамасон = масон (в.) 

фрамасонерија = масонериј (в.) 
фрамас6нство = мас6нство (в.) 
Фрiiнак, Франка м, мн. Франци, Франака, 

Францима 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
фрiiнак, франка М, МИ. франци, франака, 

францима, (новчанајединица) 6.2.1.; 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

фрiiначкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Фран

ци) 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
франкitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
франкирати, франкйрам, 3. П. мн. франки

рају, прип. сад. франкирајући 14.5.1.1.(3). 
франкист(а), -ё М, мн. франкисти, франкй

ста, франкистима 14.1.1.е. 

фрiiнко, прип. трг.: франко-царина, франко

вагон, франко-железница 14.6.; 12.2. 
фрiiнковац, -вца М, вок. франковче, инстр. 

франковцем (не -ом), ми. франковци, франко

ваца, франковци 6.2.1.; ll.l.1.a.(l); 14.1.1. 
фрiiнковачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
франкоман, -а М, мн. франкомани, франко

мана и фраНКОМiiН, -ана м, мн. франкомани, 

франкомана 12.1.3.; 14.1.1.а. 
франкоманија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 12.1.3.; 14.1.2.1. 
фраНКОМiiнка, -ё ж, дат. франкоманки, ген. 

мн. франкоманкй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.а. 
франкоманскй и фраНКОМiiНСКЙ (не фрiiн

комiiнскй), -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 
14.3. 

франкофил (не фрiiнкофйлскй), -а м, мн. 

франкОфили, франкОфйла и франкОфйл, 
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франкОфилскй 

-ила м, мн. франкофйли, франкофйла 12.1.3.; 
14.1.1.а. 

франкОфилскй и франкОфйлскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
франкофилство, -а с 12.1.3.; 14.1.3. 
франкОфоб, -а м, франк6фоби, франк6фбба 

и франкОфбб, -6ба м, мн. франкоф6би, франко

ф6ба 12.1.3.; 14.1.1.а. 
франкофобија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 12.1.3.; 14.1.2.1. 
франкОфбн, -6на м, мн. франкоф6ни, фран

коф6на 12.1.3.; 14.1.1. 
франкОфбнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
франкОфопскй и франкОфБПСКЙ, -а, -о, ген. 

мн. -йх 8.1.2.1.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
Франкфурт на Мај ни, Франкфурта на Мај

ни м 1.2.1.2.2.а.; 14.1.1. 
Франкфуртер алгемајне цајтунг (нем. 

Frankfurter AIIgemeine Zeitung), Франкфуртер 
алгемајне цајтунга м 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.1. 

Франсоа (фр. Fгащ:оis) м индекn. 1.2.1.l.a; 
15.1.I.Ь. 

Франсоаз (фр. Fгащ:оisе) ж индекл. или ген. 

ФраНСOllзе, дат. Франсоази 1.2.1.1.a.; 15.1.1.b.; 
14.1.2.1. 
Франтишек (чеw. Frantisek), -а м 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Франliишек (пољ. Franciszek), -а м 1.2.1.1.а.; 

3.2.2.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
францизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
францизовати (се), -ујём (се), прип. сад. 

францизујући (се) 14.5.1.1.(2). 
францијум, -а м, инстр. францијумом 

(и фрiнцйј, -иј а м, и нстр. францијем) 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

фраНЦИСКlшац = фрањевац (в.) 

францitсканскй = фрањевачкй (в.) 
францitскански = фрањевачки (в.) 
францисканчев = фрањевчев (в.) 
францјозефинitзам, -зма м 6.2.1.; 12.1.3.; 

14.1.1. 
францјозефйнскй = францјозефовскй = 

францјозефскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
францјозефовскй = францјозефйнскй (в.) 

францјозефскй = францјозефйнскй (в.) 
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фрiтарски 

Француз, -уза м, мн. Французи, Француза 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
француз, -уза м, мн. французи, француза, 

(француски кључ) 14.1.1. 
Французов, -а , -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Француска револуција, Францускё рево

луцијё ж 1.2.1.1.ј. 

Француска, -ё ж, инстр. Француском, лок. 

Француској 1.2.1.1.h. 
француски, прип. 14.6. 
францускй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Францускиња, -ё ж, ген. мн. Францускйња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
француштина, -ё ж 8.2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Франчёско (не Франliеско, итал. Francesco), 

-а м, 1.2.1.1.а; 15.1.1.Ь. 

Франчёски (не Франliёски, итаn. Fran
ceschi), Франческија м, 1.2.1.1.а; 15.1.1.Ь. 

франшиза, -ё ж, ген. мн. франшиза 

14.1.2.1.Ь. 

фрањевац, -ёвца м, вок. фрањёвче, инстр. 

фрањёвцем (не -ом), мн. фраЊёВци, фрањевii

ца = францисканац, -нца м, вок. францискан

че, мн. францисканци, францисканаца, фран

цисканцима 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 
фрањевачкй = францисканскй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
фрањевачки = францискански, прип. 

14.6. 
фрањевчев = францисканчев, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
фрапантан, -тна, -тно, одр. фрапантнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фрапантно, прип. 14.6. 
фрапантнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фрапе, фрапеа м, мн. фрапеи, фраnеа, фра

пеима, фрапее 5.2.4.; 14.1.1. 
фрапирати (се), фрапйрiiМ (се), 3. n. МН. 

фрапирају (се), прип. сад. фрапирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
фрiс, -а м, пок. фрасу, мн. фрасови, фрасо

ва 14.1.1.С. 

фратар, фратра м, вок. -е и -у, инстр. -ом И 

-ем, мн. фратри, фратiiра и фратарii, фратри ма 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
фратарски, прип. 14.6. 



фрiтарскii 

фрiтарскii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фратриli, -а М, ВОК. фратрићу, инстр. фратри

ћем (не -ом), мн. фратрићи, фратрйћii, фратри

ћима и фратрiili, -ића М, ВОК. фратрйћу, инстр. 

фратрићем (не -ом), мн. фратрићи, фратрићii 

3.2.3.; 14.1.1. 
фреквёнтан, -тна, -тно, одр. фреквентнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фреквёнтно, прип. 14.6. 
фреквёнтност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фреквенција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фреквенцiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
френезија и френёзија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ОМ 5.1.5.; 14.1.2.1. 
френетичан = френетичкii (В.) 

френетички = френетично (В.) 
френетичкii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. = френетичан, -чна, чно, одр. френетичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
френетично = френетички, прип. 14.6. 
френетичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
френолог, -а М, мн. френолози, френолога, 

френолозима 11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
френологија, -ё ж, дат. -ији, и нстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фреНОЛОШКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фрёска, -ё ж, дат. фрёски и фрёсци, мн. фрё

ске, фрёсiiка 1I.3.2ј.; 6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. = фрёско

-слiiка, фрёско-сликё ж, дат. фрёско-слици, мн. 

фрёско-слике, фрёско-слика, фрёско-сликама 

11.2.1.(1); 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
фрёско-слiiка = фрее ка (В.) 
фрёско-слilкiiр, фрёско-сликара М, ВОК. фрё

еко-сликаре и фрёско-сликару, инстр. фрёско

-сликаром и фрёско-сликарем, ген. мн. фрёско-

-сликара 12.2.1.а.; 14.1.1.а 

фрёско-сликарство, -а с 12.2.1.а.; 14.1.3. 
фривман, -лна, -лно, одр. фриволнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фриволно, прип. 14.6. 
фривОлност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

фрiiкативан 

фригйдан, -дна, -дно, одр. фригйднй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фригидilтёт = фригИдност (В.) 

фрИГiiдно, прип. 14.6. 
фригидност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = фригидilтёТ, -ета М 

14.1.1. 
Фригија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ОМ 1.2.1.1.Ь.; 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Фригијац, Фригијца М, инстр. Фригијцем, 

мн. Фригијци, Фригијаца, Фригйјцима 5.1.5.; 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 

ФРИГiiјка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. -кн 11.3.2.f.; 
1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 

фригiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Фрitдрих, -а М, ВОК. Фридрише; Фридрих Вё

ликй, Фридриха Вёликог(а) М, ВОК. Фридрише 

Вёликй 1.2.1.1.а.; 1I.1.1.а.(I); 14.1.1.а.; 14.3.2. 
фрйжак не него фришак (В.) 

фрижitдёр, -ера М, инстр. фрижидером, МИ. 

фрижидери, фрижидера 14.1.1. 
фрilзёр, -ера М, ВОК. фризёру, инстр. фризе

ром, МИ. фризери, фризера и фризер, -а М, ВОК. 

фризеру, ннстр. фризером, мн. фризери, фризё

ра 14.1.1. 
фрilзёрка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.а. 

фрilзёркин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
фризёрница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

фризёрски и фрilзерски, прип. 14.6. 
фрilзёрскii и фрilзерскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
фрilзiiјскii, -а, -о, ген. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
фризирати (се), фризйрам (се), 3. n. мн. 

фризирају (се), прип. сад. фризирајући (се) 

14.5.1.1.(3). 
фризура, -ё ж, ген. мн. фризура 14.1.2.1.Ь. 

фрикандо, -оа м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фрilкатiiв, -а м, ПОК. фрикатйву и фрикативу, 

мн. фрикатйви, фрикатйва 14.1.1. 
фрiiкативан, -вна, -вно, одр. фрикативнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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фрикција 

фрикција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иЈ ом, 

мн. фрикције, фрикција, фрикцијама 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

фрикционй, -а, -б, ген. мн. -их 5.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

фритеза, -е Ж, ген. мн. фритеза 15.1.1.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

фрй-трёјд, фри-трејда м, мн. фри-трејдови, 

фри-трејдбва 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фришак (не фрibкак), -шка, -шко, одр. фрй

шки, -а, -б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
фришко, прип. 14.6. 
фри-шоп, фри-шопа м, мн. фрii:-шопови, 

фрii:-шопова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фрка, -е Ж, дат. фрци, мн. фрке, фрка, фркама 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
фркати (се), фркам (се), прип. сад. фiжајући 

(се) 14.5.1.1.(3) и фрчем (се), прип. сад. фрчући 
(се) 1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

фркнутн, фi'жнем и фiЈКНУТИ, фркнем 

14.5.1.1.(1). 
фрктати, фркћём, прип. сад. фркћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
фројдilзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
фројдист(а) = фројдовац (в.) 

фројдистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

фројдовац, -бвца М, ВОК. фројдбвче, инстр. 

фројдбвцем (не -ом), мн. фројдбвци, фројдо

ваца, фројдовцима 6.2.1.; Il.l.l.a.(l); 14.1.1. = 

фројдист(а), -е М, мн. фројдисти, фројдиста, 

фројдистима 14.1.1.е. 

фројдовскн, прип. 14.6. 
фројдовскй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фронташ = фронтовац (в.) 
фронташнца = фронтовка (в.) 

фронташкй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 3.1.3.; 
14.3. 

фронтова ц, -бвца М, ВОК. фронтбвче, инстр. 

фРОНТбвцем (не -ом), ми. фронтбвци, фронто

ваца 6.2.1.; 1I.I.I.a.(I); 14.1.1. = фРОНТiШ, -аша 

М, ВОК. фронташу, инстр. фронташем (не -ом), мн. 

фронташи, фронташа 14.1.1. 
фронтовка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.а. = фронташица, -е Ж, ВОК. фронташи

це, инстр. -бм, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
фронтовкин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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фуговати 

фронтовчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

фротйр, -ира М, инстр. фротиром, мн. фроти

ри, фротира 14.1.1. 
фротйрка, -е Ж, дат. -к и, ген. мн. -ки 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.Ь. 

фprаљ, -аља м, ми. фртаљи, фртаља 14.1.1. 
фртутма = фертутма, -е Ж 14.1.2.1. 
фрулаш, -аша м, мн. фрулаши, фрулаша 

14.1.1. 
фрулашица, -е Ж, вок. фрулашице, инстр. -бм, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
фрустрација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фрустрационй, -а, -б, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
фрустрiipан, -а, -о, одр. фрустрирани, -а, -б, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фрустрiipаност, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
фрустрирати, фрустрирам, 3. п. мн. фру

стрирају, прип. сад. фрустрирајући 14.5.1.1.(3). 
Фрушка гора, Фрушке горе ж, ак. Фрушку 

гору, ВОК. Фрушка горо, инстр. Фрушкбм горбм 

1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.Ь. 
фрушког6рац, -рца м, инстр. -цем, (вино са 

Фрушке горе) 6.2.1.; 14.1.1. 
Фрушког6рац, -рца М, инстр. -цем, МН. Фру

шког6рци, Фрушкогбраца, Фрушког6рцима 

1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.а. 
Фрушкогорка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
фрушкогорскй, -а, -б, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
фрцати (се), фрцам (се), прип. сад. фрцајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
фрцнути, фрцнем 14.5.1.1.(1). 
фрчати, фРЧим, прип. сад. фрчећи 14.5.1.1.(4). 
фтизиологија, -е Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фтизиОлошкй (не фтИзиолошкй), -а, -б, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фуга, -е Ж, дат. -ги, ген. МН. -га 1I.3.2.g.; 

14.1.2.1.Ь. 

фуговати, -уј ем, прип. сад. фугујући 

14.5.1.1.(2) (и фугирати, фугирам, 3. П. МН. фу
гирају, прип. сад. фугирајући 14.5.1.1.(3» 



фудбал 

фудбал, -а м 12.1.З.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
фудбалер, -ера м, ВОК. фудбалёру, инстр. фуд

балером, мн. фудбалери, фудбалера 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
фудбалерка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки II.З.2.i.; 

15.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

фудбалерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
фудбалски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Фуђен или трад. Фукјен (кин. Ријјап, про-

винција), -а м 1.2.1.1.h.; з.з.з.; 14.1.1. 
фузија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
фузионаш, -аша м, ВОК. фузионашу, ин

стр. фузионашем, мн. фузионаши, фузионаша 

14.1.1. = фузионист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

фузионашки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

фузионисати, -ишём, прил. сад. фузионишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
фузионист(а) = фузионаш (В.) 

фукара, -ё ж, мн. фуюiре, фукара, фукара-

ма 14.1.2.1.а. 

фукараштина, -ё ж 14.1.2.1. 
фукарски, прил. 14.6. 
фукарски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.З. 

фуктати, фукћём, прил. сад. фукћући З.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
фул, фула м, ЛОК. фулу, мн. Фулови, Фулова 

14.1.1.с. 

фулар, ара м, инстр. фуларом, мн. фулари, 

фулара 14.1.1. 
фул-дрес, фул-дреса м, фул-дресови, фул

-дресова 12.2.1.а.; 14.1.1. 
фул-контакт, фул-контакта м, мн. фул-кон

такти, Фул-контаката 6.3.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
фул-тiјм, фул-тајма м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
фултајмер, -а м, инстр. -ом, мн. -и, фултајмё

ра 12.2.1.а.; 14.1.1. 
фунамбулист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -исти

ма 14.1.1.е. 

фунгирати, фунгирам, з. л. мн. фунгирају, 

прил. сад. фунгирајући 14.5.1.1.(З). 

фундамент, -нта, мн. фундаменти, фунда

мената 6.3.; 14.1.1. 
фундаменталИзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
фундаменталист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -ис

тима 14.1.1.е. 

Фурлан 

фундаменталистички, -а, -о, ген. мн. -их 

З.1.З.; 4.2.а.; 14.З. 

фундатор, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ом И -ем, 

мн. -и, фундатора 14.1.1. 
фундација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фундирати (се), фундирам (се), з. л. мн. 

фундирају (се), прил. сад. фундирајући (се) 

14.5.1.1.(З). 

функција, -ё ж, дат. -ији, инстр. ··ијОм, 

мн. функције, функција, функцијама 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

функционалан, -лна, -лно, одр. функци

онални, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.З.; 6.2.З.; 4.2.а.; 

14.З. 

функционализам, -зма м 5.2.З.; 14.1.1. 
функционализација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија 5.2.З.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
функционализовати, -ујём, прил. сад. функ

ционализујући 5.2.З.; 14.5.1.1.(2). 
функционално, прил. 5.2.З.; 14.6. 
функционалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 5.2.З.; З.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
функционер = функционар, -ера, ВОК. 

функционёру, инстр. функционером, мн. функ

ционери, функционера, (Клајн 2009: "функци
онер и функционар") 5.2.З.; 14.1.1. 

функционерка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

5.2.3.; 11.З.2.i.; 14.1.2.1.а. 
функционерски, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.З.; 

4.2.а.; 14.З. 

функционисати, -ишём, прил. сад. функци

онишући 5.2.З.; 14.5.1.1.(2). 
фунта, -ё ж, ген. мн. фунти 14.1.2.1.Ь. 

ФУРГОН, -она м, мн. фургони, фургона 

14.1.1. 
фурија, -ё ж, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. -иј ОМ, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
фуријерИзам, -зма м 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1. 
фуриозан, -зна, -зно, одр. фуриозни, -а, -о, 

ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.З.; 4.2.а.; 14.З. 
фуриозно, прил. 5.2.3.; 14.6. 
фуриозност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

З.2.2.а.; 5.2.3.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Фурлан, -ана м, ВОК. Фурлане 1.2.1.1.d.; 

14.1.1. 
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Фурланија 

Фурланија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Фурлiнка, -е ж, дат. -к и, геи. МН. -ки 1.2.1.1.d.; 

11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
фурнйр, -ира М, инстр. фурниром, ми. фур

нири, фурнира 14.1.1. 
фурнирати, фурнирам, 3. Л. МН. фурнирају, 

ПРИЛ. сад. фурнирајући 14.5.1.1.(3). 
фурнйрскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фуруна, -е ж, МН. фуруне, фуруна, фуруна

ма и фуруна, -е ж, МН. фуруне, фуруна, фуру

нама 14.1.2.1.Ь. 

фурунскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
фурунuија, -е М, дат. -ији, ВОК. -ијо, инстр. 

-ијом, МН. -ије, -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
фурунuйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.4.3.; 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
фусак, -а М, МН. фусаци, фусiiка, фусацима 

11.2.1.(2); 14.1.1.а. 
фуснота, -е ж, ген. МН. фуснота и фуснота, 

-е ж, ген. МН. фуснОта 14.1.2.1.Ь. 

ФУтур, -ура М, инстр. футуром, МН. футури, 

футура 14.1.1. 
футурitзам, -зма М 6.2.1.; 14.1.1. 
футурист(а), -е М, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

футуристички, ПРИЛ. 14.6. 
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фушерскй 

футуристичкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

футуРисткиња, -е ж, ген. МН. футуристкиња 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
футурологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
фућкати, фућкам, ПРИЛ. сад. фућкајући 

14.5.1.1.(3) 
фућнути, фућнем и фућнути, фућнем 

14.5.1.1.(1). 
Фухимбри (према ШП. Fujimori, презиме би

шег председника Перуа), (Клајн 2009: "боље 
него Фуџuморu према изворном јапанском.") 

1.2.1.1.a; 15.1.1.Ь. 
фучија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. фучи

је, фучија, фучијама 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
Фуuијама (јап. Fujiyama), -е ж 1.2.1.1.а.; 

3.4.1.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Фуuоу (кин. Fuzhou) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь. 
фушер, -а М, ВОК. -у, инстр. -ом, МН. -и, фу

шера 14.1.1. 
фушерiј, -аја М, инстр. фушерајем (не -ом), 

МН. фушераји, фушераја 5.1.5.; 14.1.1. 
фушерити, -йм, ПРИЛ. сад. фушерећи 

14.5.1.1.(3). 
фушерски, ПРИЛ. 14.6. 
фушерскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 



х-двадесет шесто слово азбуке; означа

ва безвучни, веларни, струјни сугласник (спи

рант); у српском језику овај глас често се изо

ставља као у примерима: исшорија, алва, или 

се замењује сај: uромаја, ажgаја, или са в: lлув, 

мува, куваши, кувар и сл. У неким случајеви

ма поред изостављеног х у српском стандарду, 

према ПМС, Допуштени су и облици сах, који 

се претежно употребљавају у муслиманским 

срединама или су стилски обележени, као у 

случају ажgаха: "Свети Ђорђе убива ажда

ху". (Клајн 2009: "Известан број речи, као ал
ва, ам, амајлија, амал (амалин), амам, асура, 

ашар, чаура (са изведеницама),јова, уњкаши, 

уњкав, биле су проглашене погрешнима у ПР 

60, који је допуштао само халва, хам, хамај
лија, хамал(ин), хамам, хасура, хашар, чаху

ра,јоха, хуњкаши, хуњкав. Овакво ограничење 

не одговара стварном стању у српском књиж. 

језику, где се облици са х готово уопште не 

употребљавају ... ") - опширније в. Преглед пра

вила,т.4. 

Хан Пијесак, Хан-Пијеска и Хан-Пијесак, 

Хан-Пијеска м, (РМС: ,,хан Пијесак, Хан Пи

јеска, предност одв. пис.") 2.1.1.; 1.2.1.1.ћ.; 

14.1.1. 
хабаб не него абаб (в.) 

хабаблук не него ахбаблук (в.) 

х&бање (не &бiње), -а с, ген. мн. хабања 

14.l.3. 
хiбар не него хiбер (в.) 

хiбати (не iбати) (се), хабам (се), прип. сад. 

хабајући (се) 14.5.l.l.(3). 

х 

х&бер (не &бер, х&бар), -а м, инстр. -ом, 

мн. хабери, хабёра, (глас, вест, порука) 4.l.; 
14.l.l.b.c. 

хабердiр (не абердар), -ара м, ВОК. хаберда

ру и хабердаре, инстр. хабердаром и хаберда

рем, мн. хабердарй, хабердара = хабернйк (не 

абернйк), -ика м, ВОК. хабернйче, мн. хаберници, 

хаберника, хаберницима, (гласник, гласоноша) 

1I.l.l.a.(I); 1I.2.l.(2); 14.l.l.a.c. 
хiберити (не &берити), -йм, прип. сад. хабе

рёћи 4.l.; 14.5.l.l.(4). 
хабернйк = хабердар (в.) 
Хабзбург (не Хабсбург), -а м 1.2.l.l.h.; 

8.l.2.2.; 14.l.l. 
Хабзбурговац (не Хабсбурговац), -бвца м, 

инстр. -бвцем (не -ом), мн. Хабзбургбвци, Хаб

збурговаца 1.2.l.l.d.; 6.2.l.; 8.l.2.2.; 1I.l.l.a.(1); 
14.l.l.b.C. 

Хабзбурговка (не Хабсбурговка), -ё ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.l.l.a.; 8.l.2.2.; 
1I.3.2.f.; 14.l.2.l.b. 

Хабзбуршка монархија, Хабзбуршкё мо

нархијё, инстр. Хабзбуршком монархијом 

1.2.l.l.h.; 5.l.5.; 8.l.2.2.; 14.l.2.l. 
хабзбуршкii, -а, -б, ген. мн. -их 1.2.2.l.; 4.2.а.; 

8.l.2.2. 
хабилитација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.l.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хабилитацйјскii = хiбилитаЦИОНii (в.) 
хiбилитационii = хабилитацiiјскii, -а, -б, 

ген. мн. -йх 5.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хабilлитовати (се), -тујём (се), прип. сад. ха

бiшитујући (се) 14.5.l.l.(2) (и хабилитирати 
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хабит 

(се), хабилитирам (се), 3. л. мн. хабилитирају 
(се), прил. сад. хабилитирајући (се) 14.5.1.1.(3». 

хабит и хiбит, -а м, мн. хабити и хабити, 

хабита 14.1.1.с. 

хiбитуiлан, -лна, -лно, одр. хабитуални, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хабитус и хiбитус, -а м, мн. -туси, -туса 

14.1.1.с. 

Ха-бомба (лат. H-ЬоmЬа), Ха-бомбё Ж, ген. 

мн. Ха-бомби 12.2.1.с.; 14.1.2.1.Ь. 

хаброноша (не аброноша), -ё м, мн. храбро-

ноше, храброноша, (брбљивац) 4.1.; 14.1.1.а. 
Хабсбург не него Хабзбург (В.) 

Хабсбурговац не него Хабзбурговац (В.) 

Хабсбурговка не него Хабзбурговка (В.) 

хава (не ава), -ё ж, (тур. ваздух) 4.1.; 
14.1.2.1. 

хавiз и хаваз не него аваз и аваз (В.) 

Хаваји (енгл. Hawaii, хавај. Hawai'i), -а ја м мн. 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 

хаван = аван (В.) 

Хавана (трад. шп. La НаЬапа), -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

хавана, -ё ж, мн. хаване, хавана = хаванка, 

-ё Ж, дат. -ки (не -ци), мн. ген. -ки (врста фине 

цигаре) 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хаварија и хаварија (не аварија и авари

ја), -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

хаварисати (не аварисати), -ишём, прил. 

сад. хаваришући 14.5.1.1.(2) хавелок, -а м, мн. 
хавелоци, хавелока, хавелоцима, (енгл. мушки 

широки огртач без рукава) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Хавијер (шп. Xavier), -а м, ВОК. -у, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

хавлија не него авлија (В.) 

хагиографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хагиограф, -а м, мн. хагиографи, хагиогра

фа 14.1.1.с. 

хагиографски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хад = ад (В.) 

Хад, -а м, митол. 1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
хадет не него адет (В.) 

xiiдHa!) = iiдHa!) (В.) 

хадски = адски (в.) 
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хазурiлi 

Хiiдсои (енгл. Hudson), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 8.1.3.2.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хаду м, -а м, мн. хадуми, хадума, (ушкопље

ник) 14.1.1.с. 

хаду мац, -умца м, ВОК. хадумче, инстр. -ум

цем (не -ом), мн. хадумци, хадумаца 6.2.1.; 
11.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 

хадумица, -ё ж, ВОК. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

хаждаха не него аждаја (В.) 

хазард, -а м, мн. хазарди, хазарда 14.1.1.с. 

хазардан, -дна, -дно, одр. хазардни, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хазардаш, -аша м, ВОК. хазардашу, инстр. ха

зардашем (не -ом), мн. хазардаши, хазардаша = 

хазардёр, -ера м, ВОК. хазардёру, инстр. хазарде

ром, мн. хазардери, хазардера 14.1.1.а.Ь. 

хазардёр = хазардiш (В.) 
хазардёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хазардёрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хазардёрски, прил. 14.6. 
хазардерство,-ас, мн. хазардерства, хазар-

дepcTiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
хазардИрати,хазардирам,3.л.мн.хазардИ

рају, прил. сад. хазардирајући 14.5.1.1.(3). 
хазардно, прил. 14.6. 
хазбашча и хазбiшча, -ё ж, ген. мн. -ча и 

-чи, (дворска башта, посебно уређена башта), 

14.1.2.1.Ь. 

Хаздрубал, -а м, ВОК. Хаздрубале 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

Хаздрубалов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

хазеиа , -ё ж, (чеш. женска спортска игра 
лоптом), 14.1.2.1. 

хазиа (не азиа), -ё ж, ген. мн. -на и -ни, (тур. 

арх., благајна, ризница) 14.1.2.1.Ь. 

хазнадiр, -ара м, ВОК. хазнадару и хазнадiiре, 

инстр. хазнадаром и хазнадарем, мн. хазнадари, 

хазнадара 14.1.1.а. 

хазнадарев = хазнадаров, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

хазрети, прид. индкл. (хазрети Алија, хазрети 
Фатима), (тур., свёти) 

хазурiлi (не азурiлi), УЗВ. 



ханку 

ханку, -а м, мн. хаикуи, хаикуа, Uапанска 

кратка песма) 5.2.2.; 14.1.1.с. 
хаitрли (не аitрли), прид. индкл., (срећан) 

5.2.2. 
хаitрлија (не аitрлија), -ё м, дат. -ији, ин

стр. -ијбм, мн. -ије, -йја, (срећник) 5.2.2.; 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

хаitРl,lија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијбМ, мн. -иј е, 

-йја 3.4.3.; 5.2.2.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
Хаitтй, -ија м, дат. -ију, инстр. -иј ем (не -ом), 

(Клајн 2009: "не наХаuшuма, јер није множи
на"), геогр. 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.1. 

хајат = вајат (В.) 
хајати, хајём, прил. сад. хајући 14.5.1.1.(1). 
хајван (не ајван), -ана м, мн. хајвани, хајва-

на, (ПМС: "ајван и хајван") 14.1.1.с. 

хајвар р. покр. = об. ајвар (В.) 

хајд В. хајде 

Хајд парк (енгл. Hyde Park), Хајд парка м, 
геогр. 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Хајдар, -а м, ВОК. Хајдаре, инстр. Хајдаром, 

ар. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

хајдара, -ё ж, мн. хајдаре, хајдара, (погрд. не

уредна жена) 14.1.2.1.Ь. 

ХајдаРХОl,lиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Хајдархоџићи, Хајдархоџйћii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 

\4.\.\ .Ь.с. 
хајд(е) и хајд(е), хiijд(е)мо и хајд(е)мо, УЗВ., 

(ПМС: "xajge (хајдемо и сл.) боље него ајде") 
хајде, д~ не него хајде д~, (без запете, Клајн 

2009). 
Хајделберг (нем. Heidelberg), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хајдук (не ајдук), -ука м, ВОК. хајдуче, мн. хај

дуци, хајдука, хајдуцима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

Хајдук, -ука м, спорт. 1.2.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

Хајдук Вељко, Хајдук-Вељка м, (Клајн 

2009: ,,xajgYK Вељко, Хајдук-Вељка, Хајдук
Вељков итд. (или све без цртице)") 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
Хајдук-Вељков, -а, -о, ген. мн. -йх, (ПМС: 

,,xajgYK Вељкова (улица), (и Хајдук-Вељкова 
П)") 1.2.2.1.; 4.2.а. 

Хајријин 

Хајдуквељковиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Хајдуквељковићи, Хајдуквељковйћii 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
хајдуков, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Хајдуков, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хајдуковати, -кујём, прил. сад. хајдукујући 

14.5.1.1.(2). 
хајдуковац, -бвца м, ВОК. хајдукбвче, инстр. 

-бвцем (не -ом), мн. хајдуКБВЦИ, хајдуковаца 

6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
хајдуковка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хајдучија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -иј е, 

-йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хајдучити се, хајдучйм се, прил. сад. хајду

чёћи 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
хајдучица, -ё ж, ген. мн. хајдучйца, (хајдучка 

трава) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хајдучкй, -а, -б, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хајдучки, прил. 3.1.3.; 14.6. 
хајка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

хајкати, -ам, прил. сад. хајкајући 14.5.1.1.(3). 
хајкач, -ача м, ВОК. хајкачу, инстр. хајкачем 

(не -ом), мн. хајкачи, хајкача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
хајкача, -ё ж, мн. хајкаче, хајкача 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

хајкачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

хајкачки, прил. 3.1.3.; 14.6. 
хај-лајф (енгл. high life), хај-лајфа м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Хајне (нем. Нејпе), -еа м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

Хајнеов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хајнрих (нем. Heinrich), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хајнувка (пољ. Hajn6wka), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци) 1.2.1.1.а.; 11.3.2.с.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Хајра, -ё ж, ВОК. Хајро 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

Хајрија, -ё ж, ВОК. Хајрија, (женско име) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
Хајрија, -ё м, ВОК. Хајрија, (мушко име) 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
Хајрiiјин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Хајрија) 

1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
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Хајријии 

Хајријии, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хајрија) 

1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
Хајрии, -а, -о, ген. -их (према Хајра, -е ж и 

Хајро, -е М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хајро, -а М, вок. Хајро и Харјо, -е М, вок. Хај

ро 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Хајров, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хајро, -а 

М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хајрудии, -а М, вок. Хајрудине 1.2.1.1.а.; 4.1.; 

14.1.1. 
Хајрулiх (ар. Hajrullah), -аха М, вок. Хајру

лаху 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хај-тек (енгл. hi-tech), хај-тёка М, (скр. high tec

hno10gy, висока технологија) 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хiiј-фiј (енгл. hi-fi, не ХВј фii), хај-фаја м, ИИ

стр. хај-фајем (не -ом), (скр. high fidelity висо
ка верност репродукције снимљеног звука) 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

хiiј-фiiј, прид. индкл. 15.1.1.Ь. 

хак, -а м, мн. хакови, хакова, (тур. ист., плата, 

награда, део прихода имања који су кметови 

давали спахији у Османском царству) 14.1.1.С. 

хакер (енгл. hacker), -а м, вок. -у, инстр. -ом, 
мн. хакери, хакера 15.1.1.а.; 14.1.1.а. 

хакерски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Хаксли (енгл. Нихlеу), -ија м, инстр. -иј ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
хала, -е ж, мн. хале, хiiла, (дворана: Хала 

спортова, Хале спортова) 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1.Ь. 

хала, -е ж, ген. мн. хала, (тур. заход, нужник) 

4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
халабука (не алабука), -е ж, дат. -ци, ген. мн. 

-ука 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
халабукати, халабучем, прил. сад. халабу-

чући ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 
халакати не него алакати (в.) 

х8лал = 06. алал (в.) 

халалити = 06. алалити (в.) 

халапљив (не алапљив), -а, -о, одр. хала

пљивй, -а, -о, геи. ми. -их 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
халапљивац (не алапљивац), -йвца м, вок. 

халапљйвче, иистр. -йвцем (не -ом), МИ. хала

пљйвци, халапљиваца 4.1.; 6.2.1.; l1.1.1.a.(I); 
14.1.1.а.Ь. 

халапљиво (не алапљиво), прил. 14.6. 
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хало-ефек(а)т 

халапљивост (не алапљивост), -ости 

Ж, иистр. -ости И -ошћу 4.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

халiс не него алiс (в.) 

халйт не него алiт (в.) 

халат не него алат (в.) 

халбцилиндер не него халпцилиндар (в.) 

хiiлва и халва = об. iiлва и алва (в.) 

халваuија и халваuија = об. алваuија и ал-

ваuија (в.) 

Халдеја, -е Ж, иистр. Халдејом 1.2.1.1.h.; 
5.1.6.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

Халдејац, -јца м, инстр. -ејцем (не -ом), ми. 

Халдејци, Халдејаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Халдi!јка, -е ж, дат. -ки (не -ци), геи. МИ. -кй 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
халебiрда = хелебiрда (в.) 
Халејева комета, Халејеве комете Ж 

1.2.1.1.g.; 14.1.2.1. 
халекати = хал8кати (в.) 
хали-гали, хали-галија м, иистр. хали-гали

јем (не -ом), МИ. хали-галији, хали-галија, (врста 

плеса; вртешка) 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
Халид, -а М, вок. Халиде 1.2.1.1.а.; 4.1.; 

14.1.1.а. 

Халида, -е Ж 1.2.1.1.а.; 4.1.; 14.1.2.1. 
Халил, ХалИла м, вок. Халйле 1.2.1.1.а.; 4.1.; 

14.1.1.а. 

Халит (алб. Ha1it), -а М, вок. Халите 1.2.1.1.а.; 
4.1.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

халиф, -ифа М, вок. халйфе, мн. халифи, ха

лифа и халиф, -а М, вок. -е, МИ. халифи, халифа 

= калиф, -ифа м, ми. калифи, калифа 14.1.1.С. = 

р. халифа, -е м, геи. ми. халифа 14.1.2.1.Ь. 

халифа = халиф (в.) 
халифiт, -ата М, мн. халифати, халифата 

= калифiт, -ата М, мн. калифати, калифата 

14.1.1.С. 

халка = 06. алка (в.) 

халкiр не него алкйр (в.) 

халб = алб, узв. 

халогi!н и халогi!н, -а, -о, одр. халогенй и ха

логенй, -а, -о, геи. ми. -йх, хем. 4.2.а.; 14.3. 
халогi!нски и халОГi!НСКи, -а, -о, геи. ми. -их 

4.2.а.; 14.3. 
хало-ефек(а)т, хало-ефекта м, ми. хало

ефекти, хало-ефеката 6.3.; 14.1.1.С. 



хiлпцИЛiiндар 

хiлпцИЛiiндар (не хiлпцИЛiiндер, хiлбци

лiiндер), -а м, мн. халпцилйндари, халпцилйн

дара, (нем. полуцилиндар, крут шешир за све

чане прилике) 14.1.1.C 
хiлпцИЛiiндер не него хiлпцИЛiiндар (в.) 

Халупка (слов. Chalupka), -е Ж, дат. -ки (не 
-ци) 1.2.1.1.h.; 1l.3.2.e.; 15.1.1.b.; 14.1.2.1. 

халуцilнант, -а м, мн. халуцинанти, халуци

наната 6.3.; 14.1.1.С. = халуцilнатор, -а м, вок. 

-у И -е, ннстр. -ом, мн. халуцинатори, халуци

натора 14.1.1.а. 

халуцинантан, -тна, -тно, одр. халуцинант

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
халуцинантност, -ости Ж, и нстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
халуцинаНТСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
халуцilнатор = халуцilнант (в.) 
халуцilнаторскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
халуцинација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
халуцинирати, халуцинйрам, 3. л. мн. 

халуцинирају, прил. сад. халуцинирајући 

14.5.1.1.(3). 
хiлф, -а м, мн. халфови, халфова, спорт. 

14.1.1.С. 

хiлф-линија, халф-линије ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја, енгл. спорт. 5.1.5.; 12.2.1.а.; 
14.1.2.1.Ь. 

хаљетак, -тка м, мн. хаљеци (не хаљетци), 

хаљетака, хаљецима 6.2.1.; 1O.1.2.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

хаљина, -е Ж, мн. хаљине, хаљйна 14.1.2.1.Ь. 

х8љкав не него 8љкав (в.) 

хам = уоб. ам (в.) 
хамајлија = уоб. амајлија (в.) 
хамал, хамалин = уоб. амал, амалин (в.) 
хамам = амам, -ама м, мн. (х)амами, (х)ама-

ма 14.l.1.c. 
хамбар боље амбар (в.) 

Хамбург (нем. Hamburg), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хамбургер, -а м, инстр. -ом, мн. хамбургери, 

хамбургера 14.1.1.Ь.С. 

хамбуршкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

хаплологија 

хамер, -а м, инстр. -ом 14.1.1.Ь. 

хаметице не него аметице (в.) 

хаметом не него аметом (в.) 

хамлетовскii, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

Хамфри (не Хемфри, енгл. Humphrey), -иј а 
м, инстр. -иј ем (не -ом), (ПМС: ,,хамфрu и Хем

фрu") 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.l.l.b.; 14.1.1.Ь. 
хан', хана м, мн. ханови, ханова, (друмска 

крчма) 14.1.1.C. 
хан2 = кан, -ана м, мн. -анови, -анова, (титу

ла турских и татарских владара) 14.1.1.С. 

xJiнгap (не Jiнгap), -а м, инстр. -ом, мн. хан га

ри, хангара 4.1.; 14.1.1.Ь.С. 
xJiнrapcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Хангџоу (кин. Hangzhou), -уа м, инстр. -уом, 

геогр. 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

xJiндpaK не него JiндpaK (в.) 

хJiнзапласт, -а м 14.1.1.С. 

ХJiнибал, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хановер (уоб. ум. изв. ХанОфер, нем. Наппо-

ver), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
ханскй = KaHcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
XJiнT (енгл. Hunt), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Ханука, -е Ж, дат. -ци, Uеврејски празник) 

1.2.1.1.t.; 1l.2.1.(1); 14.1.2.1. 
ханума, -е Ж, мн. хануме, хану-ма и ханума, 

-ё Ж, мн. хануме, ханума, (ПМС: "ханума (не 

анума)") 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
ханџар (не анџар), -ара м, инстр. ханџаром, 

мн. ханџари, ханџара, (ПМС: "ханџар (не ан

џар)") 14.1.1.Ь.С. 

ханuија, -ё, дат. -ији, и нстр. -ијом, мн. -ије, 

ханџйја и ханuија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
хаос, -а м 14.1.1.С. 

хаотичан, -чна, -чно, одр. хаотичнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = хаотичкii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хаотичкii = хаотичан (в.) 

хаотичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хаплологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -йја, (фонет. изостављање једног од 
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хапс 

два сродна гласа или слога у речи) 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

хапс (не апс), -а М 4.1.; 14.1.1.с. 
хапсана (не апсана), -е ж, МН. хапсане, хап

сана 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
хапсанuија (не апсанuија), -е М, дат. -ији, 

инстр. -ом, МН. -ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
хапсенйк и хапсенйк не него хапшенйк 

(В.) 

хапсити (не апсити), -им, прил. сад. хапсе

liи 14.5.1.1.(4). 
хапшенйк (не хапсенйк), -а М, ВОК. хапшени

че, МН. хапшеници, хапшеника, хапшеницима и 

хапшенйк (не хапсенйк), -ика, ВОК. хапшени

че, МН. хапшеници, хапшеника, хапшеницима 

11.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хараб8тија (не араб8тија), -е ж, дат. -иј и, ин

стр. -иј ом, ми. -иј е, -иј а 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хара кири (не харикири), -ија М, инстр. -ијем 

(не -ом), МН. харикирији, харакирија 5.1.5.; 
14.1.1.Ь.с. 

харАм (не арАм), -ама М, мн. харами, харама, 

(тур. грехота) 4.1.; 14.1.1.с. 
харамбаша (не арамбаша), -е М, мн. харам

баше, харамбiiша 4.1.; 14.1.1.а. 
харамија (не арамија), -е М, дат. -ији, ВОК. 

-ија и -ијо, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а, (тур. раз

бојник) 5.1.5.; 14.1.1.а. 
харамијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
харамйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
харамйјски, прил. 5.1.3.; 14.6. 
харамити, харамим, 3. л. мн. xapiiмe, прил. 

сад. харамећи 14.5.1.1.(4). 
xapaHra, -е ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. харан

ги, (фр. хушкање, хајка) 11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
харангёр, -ера М, инстр. харангером, мн. ха

рангери, харангера 14.1.1.Ь.с. 

харангИрати,харангирам,3.л.мн.харангИ

рају, прил. сад. харангирајући 14.5.1.1.(3). 
харар (не арар), -ара М, инстр. хараром, мн. 

харари, харара 14.1.1.Ь.с. 

харарет (не арарет), -а М, мн. харарети, ха

рарета 14.1.1.с. 

хipати, -ам, прил. сад. харајући 14.5.1.1.(3). 
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Хipли 

харач (не арач), -ача М, инстр. харачем 

(не -ом), мн. харачи, харача, тур. 4.1.; 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

харачлија (не арачлија), -е М, дат. -ији, ВОК. 

-ијо, инстр. -иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.1.а. 
харачлйјскй (не арачлйјскй), -а, -о, ген. мн. 

-их 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хардвер, -а М, инстр. -ом, мн. хардвери, хар

двера 14.1.1.Ь.с. 

хардверскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хiрд-диск (енгл. hard-disk), хард-диска м, мн. 

хард-дискови, хард-дискова 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

хардов = ардов (В.) 

хврд-рок (енгл. hard rock), хард-рока М 
12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 

харем, -а М, мн. харем и, харема и харем, -а 

М, мн. хареми, харема 14.1.1.с. 

харемскй и харемскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Хipи (боље него Хери, енгл. Harry), -ија М, 

инстр. -иј ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

Харибда (грч. Charybdis), -е ж, (у изразу 
Сцила и Харибда, В. СцИла), митол. 1.2.1.1.f.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

харИзма, -е ж 14.1.2.1. 
харизматичан, -чна, -чно, одр. харизматич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
харикири не Hero хара кИри (В.) 
харйнга, -е ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. 

-ги, (ПМС: "ген. мн. -н ги И -нга") 11.3.2.i.; 
14.1.2.1.Ь. 

хариш не него ариш (В.) 

ХВрков (укр. Харкјв), -а М, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Хipковљанин, -а М, мн. Харковљани, Хар

ковљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
ХВрковљанка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1l.З.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Хipлеј не него Хipли (В.) 

харлекйн = арлекйн (В.) 
харлекйнскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Харлем (хол. Haarlem; енгл. Harlem), -а М 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хipлн (не Хipлеј, енгл. Harley), -иј а М, ин

стр. -иј ем (не -ом), (Клајн 2009: "Харлu (HarZy, 
енгл. презиме) као у називу лондонске улице 



харман 

Харли стрит или марке мотоцикла Харли-Деј

видсон. Друго је Херли (Hurley), као у презиме
ну глумице Елизабет Херли.") 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

харман (уоб. арман), -а м, мн. (х)армани, (х) 

армана 4.1.; 14.1.1.С. 
хармонизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хармонизовати (се), -зујём (се), прил. сад. 

хармонизујући (се) 14.5.1.1.(2) (и хармонизit
рати (се), хармонизирам (се), 3. л. мн. хармо
низирају (се), прил. сад. хармонизирајући (се), 

14.5.1.1.(3». 
хармонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
хармонйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хармонијум, -а м, инстр. хармонијумом, мн. 

хармонијуми, хармонијума (и хармонйј, -а м, 

инстр. хармонијем, мн. хармонији, хармонија) 

5.1.5.; 14.1.1. 
харм они ка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хармонilкiiш, -аша м, вок. хармоникашу, ин

стр. хармоникашем (не -ом), мн. хармоникаши, 

хармониюiша 14.1.1.а.Ь. 

хармонист(а), -ё м, мн. хармонисти, хармо

ниста, хармонистима 14.1.1.е. 

хармоничан, -ч на, -чно, одр. хармонични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хармоничкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хармонично, прил. 14.6. 
хармоничност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.1.2.2. 
Харолд (боље него Хёролд, енгл. Harold), -а 

м, (ПМС: ,,харолgиХеролg") 1.2.1.I.a.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Харпагон, -она м, вок. Харпагоне, Uy
нак Молијерове комедије Тврguца) 1.2.1.1.с.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

харпун, -уна м, мн. харпуни, харпуна 14.1.1.С. 

= харпуна, -ё ж, ген. мн. харпуна 14.1.2.1.Ь. 

хартија (не артија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, хартија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хартијаст, -а, -о, одр. хартијасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 

хацијенда 

харфа (не арфа), -ё ж, ген. мн. -фй И -фа 

14.1.2.1.Ь. 

харфист(а), -ё м, мн. харфисти, харфйста, 

харфистима 14.l.l.e. 
харфисткиња, -ё ж, ген. мн. харфисткйња 

10.2.; 14.1.2.1.а.Ь. 
харчити (боље него ipчити и арчити), -им, 

прил. сад. харчёћи и харчити, -им, прил. сад. хар

чёћи 14.5.1.1.(4). 
Хасан, -а м, вок. Хасане 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а. 

Хасан-ага, Хасан-аге м, дат. Хасан-аги (не 

-зи) и Хасанага, Хасанагё м, дат. Хасанаги 

(не -зи), (тур. у саставу имена из поштовања) 

11.3.2.с.; 12.2.3.; 14.1.1. 
Хасанагиница, -ё ж, вок. -е 12.2.3.; 

14.1.2.1.а. 

Хасанагиничин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

хасијенда = хацијенда (в.) 

хасilлук = асilлук (в.) 

Хасин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хасо, Ха

сё) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хасов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хасо, Ха

са) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хасити се = асити се (в.) 
хасна (не асна), -ё ж, ген. мн. хасни, (тур. варв. 

корист) 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
Хасо, -а м, вок. Хасо и Хасо, -ё м, вок. Хасо 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
хастiiл не него астiiл, боље стд. сто (в.) 

хасура = об. асура (в.) 

хасурuија = об. асурuија (в.) 
хЈП не него ЈП (в.) 

хЈПiiр = об. ЈПiiр (в.) 
хатишериф, -а, мн. хатишерифи, хатише

рифа и хатишерйф, -й:фа м, мн. хатишерй:фи, 

хатишерй:фа, тур. 14.1.1.С. 

Хауард (енгл. Howard), -а м 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

хауба (нем. НаиЬе), -ё ж, мн. хаубе, хауба 

14.1.2.1.Ь. 

хаубица, -ё ж, ген. мн. хаубица, (чеш. врста 

тешког топа) 14.1.2.1.Ь. 

х8физ (не оиз), -а м, мн. хафизи, хафиза, 

(онај који зна Куран напамет) 14.1.1.С. 

хацијенда = хасијенда, -ё ж, ген. мн. -енди, 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
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хаџ 

хаџ, хаџа М 3.4.1.; l4.1.1. 
хаџа, -ё М и хацо, -ё и -а М, ВОК. хаџо, мн. ха

џе, хаџа 14.1.1.g. 
хаџи-, скр. од хаuија, у зависним падежима 

уз лична имена пише се с цртицом: хаџи Ђе

ра, хаџи-Ђерё, хаџи Т6ма, хаџи-Т6мё, (ПМС: 

"одвојено: хаџи Тома, хаџи Томин, Хаџи Ђе

рина улица, Хаџи Проgанова улица"), а прези

мена састављено: ХаџирИ:стић, Хаџимарковић, 

Хаџиомеровић. 

хаuи Рувим, хаџи Рувима М 1.2.1.1.а.; 

14.1.1. 
хаџија (не аџија), -ё М, дат. -ији, ВОК. -иј а и 

-ијо, инстр. -иј ом, мн. -ије, хаџија 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

хаџијин, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
хаuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хаl,litлук (не аuitлук), -а М, мн. хаџилуци, ха

џилука, хаџилуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хацнн, -а, -о, ген. мн. -йх, (према хацо, -ё) 

4.2.а.; 14.3. 
хаоов, -а, -о, ген. мн. -их, (према хацо, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
Хаuиомеровиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. Хаџиомеровићи, Хаџиомеровйћii 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 12.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
ХаuиОсмановиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

ХаџиОсмановићи, Хаџиосмановића 1.2.1.1.a.; 
3.2.3.; 12.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 

Хаuиристиli, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. ХаџирИ:стићи, ХаџирИ:стйћii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
12.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 

хаоо = хаца (В.) 

хашаријаст (не ашаријаст), -а, -о, одр. ха

шаријастй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хашарitлук (не ашарitлук), -а М, мн. хаша

рилуци, хашарилука, хашарилуцима, (тур. не

сташлук, враголанство) 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хашиш, -а М, инстр. -ем (не -ом) 14.1.1.Ь. 

Хвiiл, -а М 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
хвала (не фала), -ё Ж, ген. мн. хвала 

14.1.2.1.Ь. 

хвалёње не него хваљёње (В.) 

хвалилац (не хвалиоц), -иоца М, ВОК. хвали

оче, инстр. -иоцем (не -ом), мн. хвалиоци, хва-
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хвiрскй 

лилаца, хвалиоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 

14.1.1.а.Ь. 

хвалилачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

хвалиоц не него хвалилац (В.) 

хвалисав и хвалисав, -а, -о, одр. хвалисавй 

и хвалисавй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хвалисавац, -авца М, ВОК. хвалисавче, ин

стр. -авцем, мн. -авци, -аваца, -авцима 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. = хвалиша, -ё М, мн. хва

лише, хвалйша 14.1.1.а. = хвалuија, -ё М, дат. 

-ији, ВОК. -иј о И -иј а, инстр. -иј ом, мн. -ије, -йја 

3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.а. 
хвалисави ца, -ё Ж, ВОК. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

хвалисаво, прип. 14.6. 
хвалисавбст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ген. мн. -остй 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хвалисати се, -ишём се, прип. сад. хвалишу

ћи се 14.5.1.1.(2). 
хвалити (не фалити) (се), хвалйм (се), прип. 

сад. хвалёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
хвалити не него фалити (В.) 

хвалиша = хвалисавац (В.) 
Хвiлов, -а, -о, ген. мн. -йх (Хвалов зборник, 

уоб. Хваловог зборника и р. Хвалова зборника) 

1.2.1.1.i.; 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хвалоспев ек. уп. ијек. хвалоспјев 

хвалоспеван ек. уп. ијек. хвалоспјеван 

хвалоспјев ијек. (ек. хвалоспев), -а М, мн. хва-

лосп(ј)еви, хвалосп(ј)ёва 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
хвалоспјеван ијек. (ек. хвалоспеван), -виа, 

-вно, одр. хвалоспU)евий, -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хвалuија = хвалисавац (В.) 
хваљёње (не хвалёње), -а с, ген. мн. хваљё

ња 14.1.3. 
Хвар, Хвара М, инстр. Хваром 1.2.1.1.Ь.; 4.1.; 

14.1.1.Ь. 

Хвараннн, -а М, мн. Хвараии, Хвараиа 

1.2.1.1.d.; 4.1.; 14.1.1.с. 
Хвiiркиња, -ё ж, ген. мн. Хваркйња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

Хвiiрскй канал, Хварског(а) каиала М 

1.2.1.1.Ь.3.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
хвiрскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 



хвАт 

хвАт (не фiт), -а м, ЛОК. хвату, мн. хватови, 

хватова и хвати, хватй, (стара мера за дужи

ну) 4.1.; 14.1.1.с. 
хватйљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

xBiтaTH (не фiтати), -ам, прил. сад. хватају

ћи 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
хватiч, -ача м, ВОК. хватачу, инстр. хвата

чем (не -ом), мн. хватачи, хватача 3.1.3.; 4.1.; 
14.1.1.а.Ь. 

хвоја и хв6ја, -ё ж, ген. мн. хвоја, (младица 

на стаблу) 14.1.2.1.Ь. 

ХвОстанска епархија, ХвОстанскё ешiр

хијё, инстр. Хвостанском ешiрхијом 1.2.1.1.g.; 
14.1.2.1. 

хебраизам (боље него хебреизам), -зма м, 

мн. хебраизми, хебраизама, (ЛИНГВ. хебрејска 

реч или израз у другом језику) 5.2.2.; 6.1.3.; 
4.1.; 14.1.1.с. 

хебраист(а) (боље него хебреист(а», -ё м, 

мн. хебраисти, хебраиста, хебраистима 5.2.2.а.; 

4.1.; 14.1.1.е. 
хебраистика (боље него хебреистика), -ё ж, 

дат. -ци 5.2.2.; 4.1.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хебреизам боље хебраизам (В.) 

хебреист(а) боље хебраист(а) (В.) 

хебреистика боље хебраистика (В.) 

Хебреј = об. Јевреј (В.) 
Хебрёјка = об. Јеврёјка (В.) 
хебрёјскii = јеврејски, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 5.1.3.; 4.1.; 4.2.а. 
хеви-метiл (енгл. heavy metal), хёви-мета

ла м, мн. хёви-метали, хёви-метала 12.2.1.а.; 

15.1.1.а.; 14.1.1.с. 

хёви-металац, хёви-металца м, инстр. хё

ви-металцем (не -ом), мн. хёви-металци, хёви

металаца 6.2.1.; 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 
хегемонйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хегелијанац, -нца м, инстр. -анцем (не -ом), 

мн. хегелијанци, хегелијанаца, хегелијанцима 

= хегеловац, -овца м, инстр. -овцем (не -ом), мн. 

хегеловци, хегеловаца 6.2.1.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. 
хегелијанИзам, -зма м 5.1.5.; 6.2.1.; 14.1.1. = 

хегелијанство, -ства с 5.1.5.; 14.1.3. 
хегелијiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 

хексагонiлан 

хегелијанство = хегелијанИзам (В.) 

хегеловац = хегелијанац (В.) 
хегемон, -она м, ВОК. хёгемоне, мн. хегемони, 

хегемона 4.1.; 14.1.1.с. 
хегемонИзам, -зма м 6.1.3.; 4.1.; 14.1.1. 
хегемонија и хегемонија, -ё ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хегемонист(а), -ё м, мн. хегемонисти, хеге

монйста, хегемонистима 14.1.1.е. 

хегемонистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хегемонистички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
хедонизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хедонист(а), -ё м, мн. хедонисти, хедонйста, 

хедонистима 4.1.; 14.1.1.е. 
хедонистичкй, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хедонистички, прнл. 3.1.3.; 14.6. 
Хезболiх, -а м, полит. 1.2.1.1.n.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хезиод не него Хесиод (В.) 

хеиротонија не него хиротонија (В.) 

Хёкаба = Хёкуба (грч. Hekabe), -ё ж, митол. 
1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

хекатомба, -ё ж, мн. хекатомбе, хекатомба 

и хекатомбй, (грч. у старој Грчкој жртвовање 

боговима стотину бикова или волова; масовно 

страдање у рату или природним катастрофа

ма) 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
хекинг (енгл. hacking), -а м, (неовлашће

но улажење у велике компјутерске системе) 

14.1.1. 
хеклерiј, -аја м, инстр. хеклерајем (не -ом), 

мн. хеклераји, хеклераја 14.1.1.Ь.с. 

хёклати, -ам, прил. сад. хёклајући 

14.5.1.1.(3). 
хекс(е)ншус, -а м, мн. хекс(е)ншуси, хекс(е) 

ншуса, (нем. мед. пробадање у крстима) 

14.1.1.с. 

хекса- (формант у сложеницама који озна

чава број шест) 12.2.1.Ь. 

хёксагон, -а м, мн. хёксагони, хёксагона 

14.1.1.с. 

хексагонала, -е ж, ген. мн. хексагонала 

14.1.2.1.Ь. 

хексагонiлан, -лна, -лно, одр. хёксагоналнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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xeKcarOHcKii 

xeKcarOHcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хексаграм, -а м, мн. хексаграми, хексаграма 

14.l.l.c. 
хексаёдар, -дра М, инстр. -дром, мн. хёксае

дри, хёксаёдара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хексаметар и хексаметар, -тра М, инстр. 

-тром, мн. -метри, -метара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
xeKc8MeTapcKii и xeKcaMeTapcKii, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хексода, -ё ж, ген. мн. хекс6да 14.1.2.1.Ь. 

хекта- и хекто- (формант у називима мера 

које садрже 100 јединица: хектограм, хекто
литар, хектометар) 12.2.1.Ь. 

хектаёдар, -дра М, инстр. -дром, ми. хёктае

дри, хёктаедара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хектйр, -а М, инстр. -ом, мн. хёктари, хёкта-

ра 14.1.1.Ь.с. 

xeKTiipcKii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хекто- = хекта- (В.) 

хектограм, -а м, мн. хектограми, хектогра

ма 14.1.1.с. 

хектограф, -а М, мн. хектографи, хектогра

фа 14.1.1.с. 

хектолитар, -тра М, инстр. -тром, мн. - литри, 

-литара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хектометар, -тра М, инстр. -тром, мн. -метри, 

-метара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
Хектор (грч. Њ~ktбг), -а м, ВОК. -е, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

Хекторов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.1.; 
4.2.а. 

Хекторовиl1 и Хекторовиl1, -а м, инстр. 

-ем (не -ом), мн. -ићи, -йћii 1.2.1.1.а.; 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.с. 

Хекуба = Хекаба (В.) 
ХеЛlща, -е ж, (заст. Јелада) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
хелiiнке, хеланкй ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

хелвётскii, -а, -о, ген. мн. -йх, (који се одно

си на Хелвецију) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хелвеl1анин, -а М, мн. Хелвећани, Хелве

ћiiHa, (заст. становник Швајцарске) 1.2.1.1.d.; 
3.2.2.а.; 14.1.1.с. 

Хелвеl1iiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки, (заст. становница Швајцарске) 1.2.1.1.d.; 
3.2.2.а.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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хелио-

Хелвёција, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, (заст. 

Швајцарска) 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
хелебiiрда = халебiiрда, -е ж, ген. мн. -дй 

14.1.2.1.Ь. 

Хелён, -ена м, мн. Хелени, Хелена, (заст. Је

лiiн) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Хелена и Хелена, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
хеленitзам, -зма М, (заст. јелинизам) 6.2.1.; 

14.1.1. 
хеленизација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хеленнзоватн, -зу јем, прил. сад. хеленизу

јући 4.1.; 14.5.1.1.(2) (и хеленизйрати, хелени
зйрам, 3. л. мн. хеленизирају, прил. сад. хелени
зирајући 14.5.1.1.(3». 

хелеиист(а), -е м, мн. хеленисти, хеленйста, 

хеленистима 14.1.1.е. 

хеленистика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хеленистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Хелёнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй, 

(заст. Јелiiнка, Гркиња) 1.2.1.1.d.; 4.3.3.; 11.3.2.(; 
14.1.2.1.Ь. 

хеленОфил, -а м, мн. хеленОфили, хелено

фйла 14.1.1.с. 

хелёнскii, -а, -о, ген. мн. -йх (грч., заст. јелiiн

cKii) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хелидром (не хелиодром), -а М, мн. хелидро

ми, хелидрома = хелипорт (не хелиопорт), -а 

м, мн. хелипорти, хелипорта 14.1.1.с. 

Хёлiiј = Хёлије (грч. Helios), -а м, ВОК. -е, ин
стр. -ем (не -ом) = Хi!лиос, -а м, митол. 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Хёлије и Хёлиос = Хёлiiј (В.) 
хёлијум, -а м, инстр. хёлијумом, мн. хёлију

ми, хёлијума (и хёлiiј, -ија, а м, инстр. хёлијем, 

мн. хёлији, хёлйја) 5.1.5.; 14.1.1. 
хёлијумов (и хёлијев), -а, -о, ген. мн. -их 

5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
хеликоптер (не хелихоптер), -а М, инстр. 

-ом, мн. хеликоптери, хеликоптера 14.1.1.Ь.с. 

хелио- (формант у сложеницама са значе

њем Сунце: хелиограф, хелиотерапија, хе

лиотерапiiјскii и хелиотерапеутскii, хелио

центричан) 5.2.3.; 12.2.1.Ь. 



хелиогравира 

хелиогравира, -ё ж, ген. мн. хелиогравнра 

5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хелиограф, -а м, мн. хелиографи, хелиогра

фа 5.2.3.; 14.1.1.с. 
хелиогр8фија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хелиографскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хелиодор, -а м, иистр. -ом, мн. хелиодори, хе

лиодора 14.1.1.С. 

Хелиодор, -а м, вок. -е, инстр. -ом, (име) 

1.2.1.1.а.; 5.2.3.; 14.1.1.а. 
хелиодром не него хелидром (в.) 

хелиолатрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.2.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хелиопорт не него хелипорт (в.) 

Хёлиос = Хелије (в.) 
хелиОскоп, -а м, мн. хелиоскопи, хелиОско

па 5.2.3.; 14.1.1.С. 
хелиОстат, -а м, мн. хели6стати, хелиостата 

5.2.3.; 14.1.1.С. 
хелиотерапеy-rика, -ё ж, дат. -ци, мед. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хелиотерапеутскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хелиотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -иј е, -ија 5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хелиотерапiiјскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хелиотроп, -а м, мн. хелиотропи, хелиотро

па 5.2.3.; 14.1.1.С. 
хелиотропизам, -зма м 5.2.3.; 6.2.1.; 14.1.1. 
хелиоцентричан, -чна, -чно, одр. хелиоцен

трични, -а, -о, ген. мн. -их 5.2.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. = хелиоцентричкii, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.3.; 5.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хелипорт = хелидром (в.) 
хелихоптер не него хеликоптер (в.) 

хељда и хёљда (не ељда и ёљда), -ё ж 4.1.; 
14.1.2.1. 

хема-, хемо-, хемато- (форманти у сложени

цама; оно што је у вези са крвљу) 12.2.1.Ь. 

хемангиом, -6ма м, мн. хеманги6ми, хеман

ги6ма, мед. 14.1.1.С. 

хемато- = хема- (в.) 

хематогён, -ена м, мн. хематогени, хемато

ген а, анат. 14.1.1.С. 

хемодијализа 

хематоглооiiн заст. = хемоглооiiн (в.) 
хематократија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хематолог, -а м, ВОК. хематоложе, МН. хема

толози, хематолога, хематолозима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хематологнја, -ё ж, дат. -ији, и нстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хематолошКii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хематом, -6ма м, МН. хемат6ми, хемат6ма 

14.1.1.С. 

хематостатик заст. = хемостатик (в.) 
хематотерапија заст. = хемотерапија (в.) 
хематурија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -иј а, (мед. присуство крви у мокраћи) 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

хемендегз необ. = хемендекс (в.) 

хемендекс (неОб. хемендегз, енгл. ham and 
eggs), -а м, МН. хемендекси, хемендёкса 15.1.1.а.; 
14.1.1.С. 

хемероиди не него хемороИди (в.) 

хеми- (формант у сложеницама са значењем: 

пола, половина и хемија, хемијски) 12.2.1.Ь. 

хемиз8ција, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хемија и хемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хёмйјскй и хемйјскй, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хемикiлија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хемисфера, -ё ж 14.1.2.1.Ь. 

хемичiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. хемичари, хемичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
хемичiрев = хемичiров, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
хемичiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хемичiрскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
хемо- = хема- (в.) 

хемоглобiiн = заст. хематоглобiiн, -нна м 

14.1.1. 
хемограм, -а м, МН. хемограми, хемограма 

14.1.1.С. 

хемодијализа, -ё ж 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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хемодинамика 

хемодинамика, -е ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 
14.1.2.1. 

хемокатартик, -а м, мн. хемокатартици, хе

мокатартика, хемокатартицима, мед. 11.2.1.(2); 
14.1.1.С. 

хемолиза, -е Ж, мед. 14.1.2.1. 
хеморагија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а, мед. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хемороиди (не хемероиди), -ида м мн., (пре

ма хемо- као и у другим сложеницама које упу

ћују на крв: хемоглобин, хемодијализа, хемо

терапија, и сл.). 

хемостатик (заст. хаматостатик), -а м, мн. 

хемостатици, хемостатика, хемостатицима 

11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
хемотерапија (заст. хематотерапија), -е 

Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

хемотерапијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хемофitлија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

хемофitличар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. хемофit:личари, хемофit:личара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

Хемпшајр не него Хемпшир (в.) 

Хемпшир (енгл. Hampshire, не Хемпшајр), 
-а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Хемфри не него Хамфри (в.) 

Хенан (кнн. Непап), -а м, геогр. 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

хендек не него јендек (в.) 

хендикеп (енгл. handicap), -а м, мн. хендике
пи, хендикепа 14.1.1.С. 

хендикепИран, -а, -о, одр. хендикепирани, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хендикепираНБСТ, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хендикепирати, хендикепйрам, 3. л. мн. 

хендикепнрају, прил. сад. хендикепнрајући 

14.5.1.1.(3). 
хендс (не ена ц), -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
Хениг (нем. Hennig), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хенри (енгл. Henry), -ија м, инстр. -иј ем (не 

-ом) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

Хенри VПI или Хенри Осми 1.2.1.1.а. 
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хербаријум 

Хенријет(а) (енгл. Henriette), -е Ж 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

хепатiпис, -а м мед. 14.1.1. 
хепатолог, -а м, вок. хепатоложе, мн. хепа

толози, хепатолога, хепатолозима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
хепенинг (енгл. happening), -а м, мн. хепенин

зи, хепенинга, хепенинзима 11.2.1.(2); 15.1.1.а.; 
14.1.1.С. 

хепи (енгл. happy), прид. индкл. 15.1.1.а. 
хепиенд (енгл. ћарру end), -а м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
Хера, -е Ж, вок. Херо, митол. 1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1.а. 

хер(л)ав и хер(л)ав, -а, -о, одр. хер(л)ави и 

хёр(л)ави, -а, -о, ген. мн. -их, (тур. накривљен, 

разрок) 4.2.а.; 14.3. 
Херакле (не Херакло, грч. Herak1es), -кла м = 

Херкул и Херкулес (лат. Hercu1es), -а м, митол., 
(Клајн 2009: "Херакле, Херакла, Хераклов (грч
ки) или по латинском Херакул; не Херакло") 

1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хераклеје, хераклеја Ж мн., (грч. свечаности 

у част Херакла) 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хераклит, -нта м, (врста грађе) 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хераклит, -а м, (старогрчки филозоф) 

1.2.1.1а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хераклитов, -а, -о, ген. ми. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

хераклйтски, -а, -о, ген. мн. -их, (према хе

раклйт) 4.2.а.; 14.3. 
хераклитскй, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хе-

раклит) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Херакло не него Херакле (в.) 

хералдика, -е Ж, дат. -ци 1l.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хералдичар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. хералдичари, хералдичара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
хералдичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хералдички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
хербар не него хербаријум (в.) 

хербаријум (не хербар), -а м, инстр. херба-

ријумом, мн. хербаријуми, хербаријума (и хер

бариј, -ија м, инстр. хербариј ем, мн. хербариј и, 

хербарија) 5.1.5.; 14.1.1. 



хербицiiд 

хербицiiд, -ида м, мн. хербицИди, хербици

да, хем. 14.1.1.С. 

хергела не него ергела (В.) 

хередитаран,-рна,-рно,одр.хёредитарнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хередитарно, прип. 14.6. 
хередитарност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хереза, херетик, херетикиња, херетичан, 

херетички, херетичност не него јерес, јере

тик, јеретикиња, јеретичан, јеретичкii, је

ретичност (В.) 

Хери боље Хipи (В.) 

Херкул(ес) = Херакле (В.) 

херкул(ес), -а м, мн. херкул(ес)и, хёркул(ес) 

а, (човек огромне снаге, див) 14.1.1.С. 

Херкулов, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
херкуловскii и херкулски, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Херли (енгп. Hurley, разликовати од Хар

ли (В.)), -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.b.; 14.1.1.b. 
хермафродизам = хермафродитизам (в.) 
хермафродiiт, -ита м, ВОК. хёрмафродйту, 

ми. хермафродити, хермафродита и уоб. хер

мафродит, -а м, мн. хермафродити, хермафро

дйта 14.1.1.а.С. 

хермафродитизам = хермафродilзам, -зма 
м 6.2.1.; 14.1.1. 

хермафродiiтскii и хермафродитскii, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хермелiiн, -ина м, мн. хермелини, хермели-

на 14.1.1.С. 

хермелiiнскii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
херменевтика не него херменеtгика (В.) 

xepMeHetгHKa (не херменевтика), -ё ж, дат. 

-ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
Хермес (грч. Негmёs), -а м, митоп. 1.2.1.1.f.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
херметизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
херметика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
херметичан, -чна, -чно, одр. херметични, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
херметички и херметично, прип. 14.6. 
херметички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

херувнм 

херметичност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хернија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. -ије, 

хёрнија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хероглав, -а, -о, одр. хероглави, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
Херод не него Ирод (в.) 
Херодот, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хеРОlща, -ё ж, геи. ми. хероИда, (поет. вр-

ста песничке посланице у којој неки јунак 

или позната особа износи своје мисли) 5.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

хероilзам, -зма м, ми. хероизми, хероизам а 

5.2.2.; 6.1.3.; 14.1.1.с. = херојство, -а с, ми. херој

ства, херојстава 6.2.2.а.; 14.1.3. 
хероизовати, -зујём, прип. сад. хероизујући 

5.2.2.; 14.5.1.1.(2) (и хероизирати, хероизирам, 
3. п. мн. хероизирају, прип. сад. хероизирајући 
5.2.2.1.; 14.5.1.1.(3)). 

хероика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 5.2.2.; 
11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

хероин, -ина м 5.2.2.; 14.1.1.С. 
хероина, -ё ж, ген. мн. хероина 5.2.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

хероинскii, -а, -о, геи. ми. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

херој, -оја м, ВОК. хёроју, инстр. херојем (не 

-ом), мн. хероји, хероја 14.1.1.а.Ь. 

херојскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

херојски, прип. 5.1.3.; 14.6. 
херојство = хероизам (В.) 
херОстрат и херострат, -а м, мн. -страти, 

-страта, (човек који не преза ни од чега да би 

се прославио) 14.1.1.С. 

ХерОстрат, -а м, ист. 1.2.1.1.f.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
ХерОстратов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

херОстратскн, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
4.2.а. 

херпес и херпес, -а м, мн. херпеси и херпеси, 

хёрпёса, мед. 14.1.1.С. 

херувика, -ё ж, дат. -ци, геи. мн. -ика, реп. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
херувнм, -има м, вок. хёрувйме, мн. херуви

ма, херувима, реп. 14.1.1.а.С. 
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херувимски 

херувимски, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
херувимски, прип. 14.6. 
хi!рц·, -а М, инстр. -ом, мн. хёрци, хёрца, (мер

на јединица) 14.1.1.Ь.с. 

хi!рцl, -а М, инстр. -ом, МН. херчеви, херчёва, 

(боја у картама) 11.1.1.а.(1); 14.1.1.Ь.с. 

Херцег-Нови, Херцег-Новог М, (ПМС: пред

ност одв. пис.) 1.2.1.1.h.; 1.2.1.2.2.а.; 12.2.1.а.; 
14.1.1. 

херцег, -а М, вок. херцеже, мн. херцези, хёрцё

га, херцезима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
Херцег-Босна, Херцег-Боснё ж 1.2.1.1.h.; 

12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
ХерцеГНiiвљанин, -а М, мн. Херцегновљiiни, 

Херцегновљана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Херцегнбвљанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
херцегновски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

херцеговатн, -гујём, прнп. сад. херцегујући 

14.5.1.1.(2). 
Херцеговац, -овца М, инстр. -овцем (не -ом), 

мн. Херцеговци, Херцеговаца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.Ь.с. 

херцеговачкй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према 

Херцеговина) 1.2.2.1.; 3.1.3.; 4.2.а. 
херцеговскй, -а, -о, ген. мн. -йх, (према хер

цег) 4.2.а.; 14.3. 
херцеговачки, прип. 3.1.3.; 14.6. 
Херцеговина (не Ерцеговина), -ё ж 1.2.1.1.h.; 

14.1.2.1. 
херцеговиli, -а М, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), 

мн. херцеговићи, херцеговйћii, (заст. син херце

гов) 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Херцеговиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. Хер

цеговићи, Херцеговйћii, (презиме) 1.2.1.1.а.; 

3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
ХерцеГбвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. -кй 

1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
херцеговски = херцеговачки (В.) 
Херцен (не Герцен, рус.), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
херцешки, -а, -о, ген. мн. -йх, (који се односи 

на херцега) 4.2.а.; 14.3. 
херц-роман, херц-романа М, мн. херц-рома

ни, херц-романа 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

xi!c, -а М, (снижен тон Н). 
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хибридизација 

Хесиод (не Хезиод), -а М, (Клајн, 2009: "боље 
него Хезuоg") 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

хетера, -ё ж, ген. мн. хетера и уоб. хетера, 

-ё ж, ген. мн. хётёра, (грч. у старој Грчкој обра

зована жена за забаву и друштво, куртизана) 

14.1.2.1.Ь. 

хетеро- (формант у сложеницама, са значе

њем други, различит) 12.2.1.Ь. 

хетерогамнја, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хетеросексуалан, -лна, -лно, одр. хетеро

сексуалнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хетеросексу8лност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хетман, -а М, мн. хетмани, xёTMiiнa 14.1.1.с. 

хеliим (покр. еliим), -а М, мн. хећими, хёћйма 

4.3.4.; 3.2.1.; 15.1.2.; 14.1.1.с. 
хеliимлук, -а М, мн. хећимлуци, хећимлука, 

хећИмлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
xi!ypeKa, хеурека и хеурека не него еуре

ка (В.) 

хеуристнка, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хеуристичан, -ч на, -чно, одр. хеуристичнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хеуристнчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хефта (не ефта), -ё ж, ген. мн. хефта и хефтй, 

(седмица, недеља) 14.1.2.l.Ь. 

хефтати, -ам, прип. сад. хефтајући 14.5.1.1.(3) 
= хi!фтовати, -тујём, прип. сад. хёфтујући 

14.5.1.1.(2). 
хефтерица, -ё ж, ген. хефтерйца 14.1.2.1.Ь. 

хi!фтовати = хi!фтати (В.) 

хеџинг (енгп. hedging) -а М, мн. хеџинзи, хё-
џйнга, хеџинзима, екон. 11.2.1.(2).; 14.1.1.с. 

хеџира не него хиџра (В.) 

хi!џра не него хнџра (В.) 

хибернација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хибернИрати,хибернирам,3.п.мн.хибер

нирају, прип. сад. хибернирајући 14.5.1.1.(3). 
хибрйд, -ида М, мн. хибрйди, хибрйда 

14.1.1.с. 

хибридизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.l.Ь. 



ХИВ 

ХИВ, ХЙВ-а М, (екр. енгл. Ь(иmап) ј(mmи
nodeficiency) v(irus), вирус који изазива сиду) 
13.3.2.Ь.; 14.1.1. 

хигијена, -ё ж, ген. хигијена 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хигијеничiр, -а М, вок. -у И -е, инетр. -ом 

И -ем, мн. хигијеничари, хигијеничара 3.1.3.; 
5.1.5.; 14.1.1.а. 

хигијеничiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 5.1.5.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хигitјенскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
хигро- (формант у сложеницама са значе

њем влажност) 12.2.1.Ь. 

хигрограф и хiгрограф, -а М, мн. -графи, 

-графа 14.1.1.с. 

хигрометар, -тра М, инстр. -ом, мн. хигроме

три, хигрометара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хигрОскоп, -а М, мн. хигрОскопи, хигрОско

па 14.1.1.с. 

хигрОскопан, -п на, -пно, ОДР. хигрОскопнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх = хигроскопичан, -чна, -чно, 

ОДР. хигроскопичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хигроскопичан = хигрОскопан (В.) 

хигроскопичност хигрОскопност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

хигрОскопност = хигроскопичност (В.) 

хигрОстат, -а М, мн. хигрОстати, хигроста

та 14.1.1.с. 

Xilдpa, -ё ж, (мнтол. деветоглава неман у језе

ру Лерни на Пелопонезу; сазвежђе) 1.2.1.1.f.g.; 
14.1.2.1. 

хiщрант, -а М, МН. хидранти, хидраната 6.3.; 
14.1.1.c. 

хiщрантнй = хiщрантскй, -а, -о, ген. мн. йх 
14.3.; 4.2.а. 

хiщрантскй = хiщрантнй (В.) 
хiщрiт, -ата М, мн. хидрати, хидрата 

14.1.1.с. 

хидратантан, -тна, -тно, ОДР. хидратантнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх, (Клајн 2009: "хugрашаншнu 
крем (који влажи кожу) не хugраншнu") 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хидрат{щија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ОМ, МН. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 

хидрографија 

хiщрiтнй = хiщрiтскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
хiщрiтскй = хiщрiтнй (В.) 
хидраулика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хидраУЛИЧiр, -а М, вок. -е и -у, инетр. -ом 

и -ем, МИ. хидрауличари, хидрауличара 3.1.3.; 
14.1.1.а. 

хидрауличкй = хидрауличнй (В.) 
хидрауличнй = хидрауличкй, -а, -о, ген. 

МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хидрИрати,хидрйрам,3.л.мн.хидрИрЩ~ 

прил. сад. хидрирајући 14.5.1.1.(3). 
хидро- (формант у сложеницама са значе

њем вода, водени) 12.2.1.Ь. 

хидроавијација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, 

МИ. -иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хидроавitон, -6на М, МИ. хидроави6ни, хи

дроави6на 5.2.3.; 14.1.1с. = р. хilдРОПЛiН, -а М, 

МИ. хидроплани, хИдроплана 14.1.1.с. 

хидроавitонскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хидроакустика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хидроархеолог, -а М, вок. хидроархеоложе, 

мн.хидроархеОлози,хидроархеолога,хидроар

хеолозима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хидроархеологија, -ё ж, дат. -ији, инетр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
хидробаза, -ё ж, ген. мн. хидробаза, (ба

за за полетање и слетање хидроавиона) 12.1.; 
14.1.2.1.Ь. 

хидробиолог, -а М, вок. хидробиоложе, мн. 

хидробиолози,хидробиолога,хидробиолози

ма 5.2.3.; l1.1.1.а.О); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хидробиологија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -иј ОМ 

5.1.5.; 5.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хидр6бус, -а М, мн. хидр6буси, хидр6буса 

14.1.1.с. 

хидроген = водонйк (В.) 
хидрогенскй и хilдрогенскй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
хидроглitсер, -а М, ииетр. -ом, мн. хидрогли

сери, хидроглисёра 14.1.1.Ь.с. 

хидрограф, -8 М, МИ. хидрографи, хидрогра

фа 14.1.1.a.c. 
хидрогр8фија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијбМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
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хидрографски 

хидрографски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хидродинамика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

хидродинамички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хйдродром, -а м, мн. хидродроми, хидродро

ма = хйдропорт, -а м, мн. хидропорти, хидро

порта 14.1.1.С. 

хидроелектрични, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хидроелектрана, -е ж, мн. хидроелектране, 

хидроелектрана 14.1.2.1.Ь. 

хидроенергетски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хидроенергија, -е Ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хидроенергетика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
хидрозоа, -е Ж, мн. хидрозое, хидроз6а 

14.1.2.1.Ь. 

хидроизолација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хидрокела = хидроцела, -е Ж 14.1.2.1. 
хидрокинетика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
хйдроксид, -а м 14.1.1.С. 

хидролitза, -е Ж 14.1.2.1.Ь. 

хидролог, -а м, вок. хидроложе, мн. хи

дролози, хидролога, хидролозима 11.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
хидрологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хидролошки, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хидрометрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хйдрометар, -тра М, инстр. -ом, мн. хидроме

три, хидрометара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 
хидрометеоролог, -а М, вок. хидрометеор6-

ложе,мн.хидрометеор6лози,хидрометеорОлО

га, хидрометеор6лозима 11.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.С. 

хидрометеорологија, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
хидрометеоролошки, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
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хидроцела 

хидромеханика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
хидромеханичiiр, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и-ем,мн.хидромеханичари,мидромеханичара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
хидромеханички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хидроним, -има м, мн. хидроними, хидро

нима 14.1.1.С. 

хидронимија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хйдроплiiн = хидроавион (в.) 
хйдроплiiнски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хйдропорт = хйдродром (в.) 

хидропотенцијiiЛ, -ала м, мн. хидропотен

цијали, хидропотенцијала 5.1.5.; 14.1.1.С. 
хидросистём, -ема М, мн. хидросистеми, 

хидросистема 14.1.1.С. 

хидростатика, -е Ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хидростатички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хидросфера, -е Ж 14.1.2.1. 
хидротерапеут, -а М, мн. хидротерапеути, 

хидротерапеута 14.1.1.С. 

хидротерапеутски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хидротерапија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хидротерапијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хидротехника, -е Ж, дат. -ци 1l.2.l.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

хидротехничiiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, мн. хидротехничари, хидротехничара 

3.1.3.; 14.1.1.а. 
хидротехнички, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хидрофitзика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
хидрофобија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хйдрофор, -а м, инстр. -ом, мн. хидрофори, 

хидрофора 14.1.1.Ь.С. 

хидроцела = хидрокела (в.) 



хидроцентрала 

хидроцентрала, -ё ж, ген. мн. хидроцентра-

ла 14.1.2.1.Ь. 

хизмеliiiр = уоб. измeliiiр (в.) 
хизмеliарити = уоб. измеliарити (в.) 

хизмеliiiрка = уоб. измеliiiрка (в.) 

хијiт, -ата м, мн. хијати, хијата и хајат, -а м, 

мн. хијати, хијата 5.1.5.; 14.1.1.С. 
хијена, -ё ж, ген. мн. хијена 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хијенскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
хијенски, прил. 5.1.5.; 14.6. 
хијерарх, -а м, вок. хијерарше, мн. хијерар

си, хијерарха, хијерарсима 5.1.5.; l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
хијерархија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хијерархијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
хијерархијски, прил. 5.1.5.; 14.6. 
хијерiтскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
хијероглиф, -ифа м, мн. хијероглифи, хије

роглифа 5.1.5.; 14.1.1.С. 
хијероглiiфскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 

4.2.а.; 14.3. 
хијерократија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
Хиландiр (боље него Хилендiр), -ара м, 

инстр. Хиландаром 1.2.1.1.i.; 14.1.1.Ь. 
хиландiрскii (боље него хилендiрскii), -а, 

-о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хilлари (енгл. Нilary, Hillary), индкл. им. ж 

15.1.1.Ь. 

Хilлари (енгл. Hillary), -ија м, -ија м, ин
стр. -ијем (не -ом) (презиме) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.Ь. 

Хилендiiр боље Хиландiр (в.) 

хилендiрскii боље хиландiрскii (в.) 

хилус, -а м, мн. хИлуси, хИлуса 14.1.1.С. 

хилуснii, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
хИљада, -ё ж, ген. МН. хиљада 14.1.2.1.Ь. 

хИљадiрка, -ё ж, дат. -ци, (ПМС: "и -ки"), 

ген. -ки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хИљадитii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.4.2. 
хиљадОструк, -а, -о, ОДр. хиљадQcтруки, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

хипер-

хИљаду четири стОтине осамдесет (и) ше

сти 12.3.5. 
хиљадугодишњи, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хиљадугодишњица, -ё ж, ген. МН. хиљаду-

годишњица 14.1.2.1.Ь. 

хИљаду-дв(иј)ё (с цртицом), ИНДКЛ. 

Хималаја не него Хималаји (в.) 

Хималаји (не Химелаји), -аја м МН., дат. -аји

ма, (Клајн 2009: "није уобичајено Хималаја, 
на Хималаји"; тако и ПМС) 1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

хималiјскii (не химелiјскii), -а, -о, ген. МН. 

-их 1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
Химелаји не него Хималаји (в.) 

химелiјскii не него хималiјскii (в.) 

xilмeH, -а м, МН. химени, химёна, грч. аиат. 

14.1.1.С. 

Хименеј, -еја м, ВОК. Хименёју, инстр. Химе

нејем (не -ом), (в. СТЈП 2: 259-286) 1.2.1.1.f.; 
5.1.6.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а.Ь. 

химна, -ё ж, ген. МН. химни 14.1.2.1.Ь. 

химнист(а), -ё м, МН. химнисти, химниста, 

химнистима 14.1.1.е. 

химничкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. = химничан, -ч на, -ч но, ОДр. химнични, 

-а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Ханд = Хиндус (в.) 

ханди, -ија м, инстр. -иј ем (не -ом), ЛИНГВ. 

5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
хандски, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 

14.3. 
хиндуизам, -зма м 5.2.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
хиндуист(а), -ё м, МН. хиндуисти, хиндуи

ста, хиндуистима 5.2.2.; 14.1.1.е. 
Хиндус, -а м, мн. Хиндуси, Хиндуса = Ханд, 

-а м, мн. Хинди, Хинда 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
хинтов, -6ва м, МН. хинт6ви, хинт6ва, (мађ. 

кочије) 14.1.1.с. 

ХiIoс (грч. Chios), -а м 1.2.1.l.Ь.; 5.2.3.; 15.l.1.Ь.; 
14.1.1. 

хИоСКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.2.3.; 
4.2.а. 

хипер- (као први део сложенице значи у нај

веliем степену онога што је у другом њеном 

делу) 12.2.1.Ь. 
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хипервктйван 

хипервктйван, -вна, -вно, одр. хиперактив

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хиперацидirrет, -ета м 14.1.1.с. 

хипербола, -ё ж, ген. мн. хиш~рбола 

14.1.2.1.Ь. 

хиперболисати, -ишём, прип. сад. хипербо

лишући 14.5.1.1.(2). 
хиперболичан, -чна, -чно, одр. хиперболич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = хипер

боличкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хиперболичкй = хиперболичан (В.) 
хиперболично = хиперболички, прип. 

3.1.3.; 14.6. 
хиперболичност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хиперболойд, -ида м, мн. хиперболойди, хи

перболойда 14.1.l.с. 

хипервитаминоза, -ё ж 14.1.2.1. 
хипергликемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хиперемија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
хиперестезија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хиперинфлација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Хиперион (грч. Нурегiбп), -она м 1.2.1.1.f.; 

5.2.3.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хиперионов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.2.3.; 

4.2.а. 

хиперионскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 
5.2.3.; 4.2.а. 

хиперкаталектичкй хипероксйд, хипер

каталектичког(а) хипероксйда 14.3.; 14.1.1.с. 
хиперкрirrика, -ё ж, дат. -ци, ген. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хипермвнган, -ана м 14.1.1. 
хипермвркет, -ета м, мн. хипермаркети, хи

пермаркета 14.1.1.с. 

хипермодёран, -рна, -рно, одр. хипермодёр

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипермодернист(а), -ё м, мн. хипермодер

нисти,хипермодерниста,хипермодернисти

ма 14.1.1.е. 

хиперол, -ола м 14.1.1. 
хиперплазија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
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хипнотизовати 

хиперпопулација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хиперпродуктйван, -вна, -вно, одр. хипер

проДуктивни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

хиперпроДуктitвност, -ости ж, ннстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хиперпродукција, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ом, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хиперсензибйлан, -лна, -л но, одр. 

хиперсензибилни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хиперсензибitлност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хиперсоничан, -ч на, -ч но, одр. хиперсонич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипертензија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипертонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипертоннчан, -ч на, -чно, одр. хипертонич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипертрОфија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипертрОфiipан, -а, -о, одр. хипертрОфира

ни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хипертрОфiipаност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хипертрофitрати, хипертрОфирам, 3. п. мн. 

хипертрофира ју, прип. сад. хипертрофирајући 

14.5.1.1.(3). 
хiiпй, -иј а м, инстр. -иј ем (не -ом), мн. хипији, 

хипија и хипи, -ија м, ннстр. -ијем (не -ом), мн. 

хипији, хипија 5.1.5.; 14.1.1.Ь.с. = хипик, -а м, мн. 

хипици, хипика, хипицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хипик = хипй (В.) 

хипноза, -ё ж, ген. мн. хипноза 14.1.2.1.Ь. 

хипнотitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хипнотизёр, -ера м, ВОК. хипнотизёру, инстр. 

хипнотизером,мн.хипнотизери,хипнотизера 

14.1.1.а. 

хипнотitзерскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хипнотизовати, -зујём, прип. сад. хипн6ти

зујући 14.5.1.1.(2) (и хипнотизitрати, хипноти
зирам, 3. п. мн. хипнотизирају, прип. сад. хипно
тизирајући 14.5.1.1.(3». 



хипнотик 

хипнотик, -а М, МИ. хипнотици, хипн6тйка, 

хипнотицима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хипнОтисати, -ишём, прил. сад. хипн6тишу

ћи 14.5.1.1.(2). 
хипнотичкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хипнути се, хипнем се 14.5.1.1.(1). 
хипо- (формант у сложеницама са значе

њем: умањено, недовољно, снижено или оно

га што је у вези са коњима) 12.2.1.Ь. 

хипогликемија, -ё Ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хиподром и хИnодром, -а М, мн. -оми, -ома 

14.1.1.с. 

хиподромскii и ХИnОДРОМСКii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
хипок., скр. за хипокористик 1З.3.1.с. 

хипокористик, -а М, МИ. хипокористици, 

хипокористйка, хипокористицима 11.2.1.(2); 
14.1.1.с. 

хипокористичан, -чна, -чно, одр. хипокори

стичнй, -а, -о, ген. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипокористичкii, -а, -о, геи. МИ. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хипокризија и хипокрiiзија, -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом 5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипокрит(а), -ё М, мн. хипокрити, хипокрй

та, хипокритима и хипокрите, хипокрйта, хи

покритама 14.1.1.f. 
хипокритскii, -а, -о, геи. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хипокритски, прил. 14.6. 
хиполог, -а М, ВОК. хиположе, мн. хиполози, 

хиполога, хиполозима 11.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

хипологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

ХИПОЛОШКii, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хипопл8зија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипоплексија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипоплектичан, -чна, -чно, одр. хипоплек

тичнй, -а, -о, ген. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипопотам, -а М, МИ. хип6тами, хипопота

ма 14.1.1.с. 

хипостаза, -ё ж, геи. МИ. хипостаза 

14.1.2.1.Ь. 

хир 

хипотензија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

хипотакса, -ё ж, ген. МИ. хипотаксй, ЛИИГВ. 

14.1.2.1.Ь. 

хипотаксичкii = хипотактичкii, -а, -о, ген. 
мн. -йх, ЛИНГВ. 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

хипотактичкii = хипотаксичкii (В.) 

хипотеза, -ё ж, геи. мн. хипотеза 14.1.2.1.Ь. 

хипотека, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ека 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

хипотекiр, -ара М, ВОК. хипотекару и хипо

текаре, инстр. хипотекаром и хипотекарем, МИ. 

хипотекари, хипотекара 14.1.1.а. 

хiiпотекiран, -рна, -рно, одр. хипотекарнй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипотенуза, -ё ж, ген. мн. хипотенуза 

14.1.2.1.Ь. 

хипотетичан, -чна, -чно, одр. хипотетичнй, 

-а, -о, ген. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипотетички = хипотетично, прил. 3.1.3.; 

14.6. 
хипотетичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хипотетично = хипотетички (В.) 
хипотетичнБСт, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хипотонија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
хипотоничан, -ч на, -чно, одр. хипотоничнй, 

-а, -о, геи. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипофйза, -ё ж, ген. мн. хипофиза 14.1.2.1.Ь. 

хипохондар, -дра М, ВОК. -е и -у, инстр. -ом, мн. 

хипохондри, хипохондара 6.2.1.; 14.1.1.а. 
хипохондарСКii, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
хипохондрија, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хипохондричан, -чна, -чно, одр. хипохон

дричнй, -а, -о, ген. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хипохондричкii, -а, -о, ген. МИ. -йх 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хипохондричнбст, -ости ж, иистр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хИnоцентар, -тра М, иистр. -ом, мн. хипоцен

три, хипоцентара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хир, -а М, лок. хиру, ми. хирови, хирова 

14.1.1.с. 
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хиромантија 

хиромантија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбМ 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хироманткиња, -е Ж, ген. мн. хиромантки

ња 14.1.2.1.Ь. 

хиропрактика (не киропрактика), -е Ж, 

дат. -ци, мед. 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хиропрактичар (не киропрактичар), -а м, 

вок. -у И е, инстр. -ом и -ем, мн. хиропрактичари, 

хиропрактичара, мед. 3.1.3.; 14.1.1.а. 
хиропрактичкй (не киропрактички), -а, 

-б, мед. 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хиротонија (не хеиротонија), -е Ж, дат. -иј и, 

инстр. -ијбМ, мн. -иј е, -иј а, (рел. правосл. чин до

бијања свештеничког звања, рукополагање) 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Хирошима (јап. Hiroshima), -е Ж 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
хирург, -а м, вок. хирурже, мн. хирузи, хирур

га, хирурзима 1I.1.1.a.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хирургија, -е ж дат. -ији, инстр. -ијбм 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
хирургйјскй, -а ,-б, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. = хируршкй (не хирушкй), -а, -б, ген. мн. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

хируршкй = хирургйјскй (в.) 
хирушкй не него хируршкй (в.) 

хис, повишен тон х. 

хиспанизам, -зма м, мн. хиспанизми, хиспа

низама 6.1.3.; 14.1.1.с. 
хиспанизовати, -зу јем, прил. сад. хиспани

зујући 14.5.1.1.(2) (и хиспанизирати, хиспани
зирам, 3. л. мн. хиспанизирају, прил. сад. хиспа
низирајући 14.5.1.1.(3)). 

хиспанист(а), -е м, мн. хиспанисти, хиспа

ниста, хиспанистима 14.1.1.е. 

хиспанистика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хистёрија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-ије, -ијii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хистерйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хистерик, -а м, вок. хистериче, мн. хисте

рици, хистерика, хистерицима 1I.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. = хистеричар, -а м, вок. -у 

И -е, инстр. -ом и -ем, мн. хистеричари, хисте

ричара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
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хИхот 

хистерисати, -ишем, прил. сад. хистеришу

ћи 14.5.1.1.(2). 
хистеричан, -чна, -чно, одр. хистерични, -а, 

-б, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. = хистеричкй, 

-а, -б, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хистеричар = хистерик (в.) 

хистеричкй = хистеричан (в.) 
хистерички = хистерично (в.) 
хистерично = хистерички, прил. 14.6. 
хистеричност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хистОлог, -а м, вок. хистоложе, мн. хистоло

зи, хистолбга, хистолозима 1I.I.1.a.(I); 11.2.1.(2); 
14.1.1.а.с. 

хистологија, -е ж дат. -ији, инстр. -ијбМ 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

хистолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хистолошки, прил. 14.6. 
хистрitон, -она м, вок. хистрионе, мн. хи

стриони, хистриона 5.2.3.; 14.1.1.а.с. 
хИтац, хица м, инстр. хицем (не -ом), мн. хи

ци, хитаца, хицима 6.2.1.; 1O.I.2.1.а.; 14.1.1.Ь.с. 
Хитачи (јап. Нitachi), -ија м, инстр. -ијем (не 

-ом) 1.2.1.1.m.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
хitтйн, -ина м 14.1.1. 
хitтйнскй, -а, -б, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хИтити, -им, прил. сад. хитећи, (бацити) 

14.5.1.1.(4). 
хитити, -им, прил. сад. хитећи, (журити) 

14.5.1.1.(4) 
хитлерitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хitтлеровац, -бвца м, вок. хитлеровче, инстр. 

-бвцем (не -ом), мн. хитлербвци, хитлероваца 

6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1.а.Ь. 
хitтлеровскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

хитлеровски, прил. 1.2.2.1.; 14.6. 
хИтност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хитња, -ё ж, ген. мн. хитњи 14.1.2.1.Ь. 

хитрitна, -е ж, мн. хитрине, хитрина 

14.1.2.1.Ь. 

хИтрост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хиliёње, -а с, ген. мн. хићења, (према хити

ти, журба) 14.1.1.3. 
хИхот = кйкот (в.) 



хихотати 

хихотати = кикотати (в.) 
хиuра (не хеџра, хеuира), -ё ж 14.1.2.1. = 

хиuрет, -а м, (ист. ар. почетак рачунања мусли

манске ере, када се Мухамед преселио из Меке 

у Медину) 14.1.1. 
хиuрет = хиuра (в.) 
Хју (енгл. Hugh), -уа м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хјуго (енгл. Hugo), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хјум (енгл. Ните), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хјурон (енгл. Huron), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хјустон (енгл. Houston) -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
хлад (не лад), -а м, мн. хладови, хш\Дова 

14.1.1.с. 

хладак, -тка м, мн. хлаци, хладака, хлацима, 

(дем. од хлад) 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.2.1.(2); 1О.1.2.1.а.; 
14.1.1.С. 

хладан, -дна, -дно, одр. хлiiднй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хладетина, -ё ж, ген. мн. хладетйна 14.1.2.1.Ь. 

хладити (се), хладйм (се), прил. сад. хладёћи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
хладнети ек. уп. ијек. хладњети 

хладно и хладно, ПРИЛ. 14.6. 
хлiднокрван и хладнокрван, -вна, -вно, 

ОДр. хладнокрвнй и хладнокрвнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хладнокрвно и хладнокрвно, прнл. 14.6. 
хладнокрвност, -ости ж, ннстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хладноратовски, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
хладноliа, -ё ж, мн. хладноће, хладн6ћа 

3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хладњак, -а м, мн. хлiiдњаци, хлiiдњака, 

хлiiдњацима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
хладњача и хладњача, -ё ж, ген. МН. -ача 

3.2.3.; 14.1.2.1.Ь. 
хладњети ијек. (ек. хладнети), хшiднйм, 

прил. сад. хшiднёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
хладњикав и хладњикав, -а, -о, одр. хлад

њикавй и хладњикавй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

14.3. 

хљепчиli 

хладњикаво и хладњикаво, прил. 14.6. 
хладовина, -ё ж, ген. мн. хладовйна 

14.1.2.1.Ь. 

хладовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хл8ljёње, -а с, ген. МН. хлађёња 3.3.2.а.; 

14.1.3.d. 
хлапети ек. уп. ијек. хлапјети 

хшiпити, -йм, прил. сад. хлапёћи, (ек. и ијек.) 

2.1.5.7.; 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
хлапјети ијек. (ек. хлапети), хлапйм, ПРИД. 

рад. хлапио, хлапјела, хлапјело (ек. хлапео, хла

пела, хлапело), ПРИЛ. сад. хлапёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 
2.1.5.1.1.; 14.5.1.1.(4). 

хлапљёње, -а с, ген. мн. хлапљёња 14.1.3. 
хлаче = об. панталоне (в.) 

хлеб ек. уп. ијек. хљеб 

хлебан ек. уп. ијек. хљебан 

хлепчиli ек. уп. ијек. хљепчиli 

хлор, -а м, инстр. -ом 14.1.1.Ь. 

хлорат, -ата м, мн. хлорати, хлората 

14.1.1.С. 

хлорид, -ида м, МН. хлорйди, хлорйда 

14.1.1.С. 

хлорисати, -ишём, прил. сад. хлоришући 

14.5.1.1.(2). 
хлорит, -ита м, МН. хлорити, хлорита 

14.1.1.С. 

хлорни, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хлоро- (формант у сложеницама који упу-

ћује на хлор) 12.2.1.Ь. 

хлоров, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хлороводоник, -и ка м 14.1.1. 
хлороводонични, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
хлорЬфил, -ила м и хлорофил, -а м 14.1.1. 
хлорофiiлан, -лна, -лно, одр. хлорофйлнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хлороформ, -а м 14.1.1. 
хљеб ијек. (ек. хлеб), -а м, мн. хљебови, хљебо

ва (ек. хлебови, хлебова) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.С. 
хљебан ијек. (ек. хлебан), -бна, -бно, ОДр. 

хљёбнй (ек. хлёбнй), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

хљепчиli (ек. хлепчиli), -а м, инстр. -ем 

(не -ом), МН. -чићи, -чйћii 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
14.1.1.Ь.С. 
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хм 

хм, узв. 

хмёљ, хмеља м, иистр. -ом 14.1.1.Ь. 

хмељйр, -ара м, вок. хмёљару и хмёљаре, ии

стр. хмељаром и хмељарем, ми. хмељари, хме

љара 14.1.1.а. 

хмељарство, -а с 6.2.2.; 14.1.3. 
хмёљиште, -а с, геи. мн. хмёљйшта 14.1.3. 
хмёљни, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хмилети не него милети (в.) 

хмиљети не него миљети (в.) 

Хо Ши Мйн (изв. Нб СЫ Minh), ХО Шй Мина 
м, (ПМС: "илиХошuмuн") 1.2.1.1.a.h.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

хОби, -ија м, инстр. -иј ем (не -ом), мн. хобији, 

хОбйја и аб. хОби, -йја м, инстр. -йјем (не -ом), мн. 

хОбйји, хобйја 5.1.5.; 14.1.1.Ь.С. 
хОбл, -а м, мн. х6блови, х6блова 14.1.1.С. 

хОблбiiНК, -а м, мн. х6блбанци, х6блбанака, 

х6блбанцима и аб. х6блбанкови, х6блбанкова, 

х6блбанковима 6.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
хобловати, -лујём, прил. сад. хоблујући 

14.5.1.1.(2). 
хоботница, -ё ж, ген. мн. хоботнйца 

14.1.2.1.Ь. 

хоботничица, -ё ж, ген. мн. хОботничйца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
ХОД, хода м, лок. ходу 14.1.1. 
ходйње, -а с, ген. мн. х6дања 14.1.3. 
ходати, ходам, прнл. сад. х6дајући 

14.5.1.1.(3). 
ходити, ходйм, прил. сад. ходёћи 14.5.1.1.(4). 
ходник, -а м, мн. ходнйци, ходнйка, ходнй

цима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
ходничиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. ход

ничићи, ходничйћй 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
ХОДОМ, прил. 14.6. 
ходочасник, -а м, вок. ходочаснйче, мн. 

ходочаснйци, ходочаснйка, ходочаснйцима 

11.1.1.а.(I); 1\.2.1.(2); 14.1.l.а.с. 
ходочасница, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.а.Ь. 

ходочаснички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ходочiiшliе, -а с, ген. мн. ходочашћа 14.1.3. 
Хозё не него ХОсё (в.) 

хозентрёгер, -а м, инстр. -ом, аб. у мн. х6зен

трёгери, х6зентрёгёра 14.1.1.Ь.С. 
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холмијум 

хознтрёгер боље хозентрёгер (в.) 
хокёј, -сја м, инстр. хоксјом 5.1.6.; 14.1.1.Ь. 
хокејiiш, -аша м, вок. хокејашу, инстр. хоке-

јашем (не -ом), мн. хокејаши, хокејаша 5.1.6.; 
14.1.1.а.Ь. 

хокејашица, -ё ж, вок. -е, ген. мн. -йца 5.1.6.; 
14.1.2.1.а.Ь. 

хокејiiшки, -а, -о, ген. мн. -йх (према хоке

јiiш) 5.1.6.; 4.2.а.; 14.3. 
хокёјски, -а, -о, ген. мн. -йх (према хокёј) 

5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Хокинс (енгл. Hawkins, не Хоукинс), -а м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хокла, -ё ж, ген. мн. хоклй = хоклица, -ё ж, 

ген. мн. хоклйца, (нем. варв. столица без насло

на) 14.1.2.1.Ь. 

хоклица = хокла (в.) 
хокус-покус, хокус-покуса м, мн. хокус-по

куси, хокус-покуса 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

Хол (енгл. Hal1), -а м 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
хол, -а м, мн. х6лови, х6лова 14.1.1.С. 

Холандёз не него Холанђанин и Холан

ђанин (в.) 

холандёски не него холандски (в.) 

Холандёскиња не него Холанђiiнка и Хо

ланђiiнка (в.) 

Холандија (не Холандија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ом 1.2.1.1.h.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
холандски (не холандёски), -а, -о, ген. мн. 

-йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 8.1.3.2.1. 
Холанђанин (не Холандёз), -а м, мн. Хошiн

ђани, Холанђана и Холанђанин, -а м, мн. Хо

ланђани, Холанђана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; \4.l.l.C. 
Холанђiiнка (не Холандёскиња) и Холан

ђвнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 
3.3.2.а.; \\.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 

холдииг, -а м, мн. холдинзи, холдйнга, хол-

динзима, енгл. екон. 1\.2.1.(2); 14.1.1.С. 
холдиншки, -а, -о, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
холестерин = аб. холестерол (в.) 
холестерол, -6ла м = неуоб. холестерин, -ина 

м 14.1.1. 
холмијум, -а М, инстр. холмијумом, МИ. хол

мијуми, холмијума (и холмиј, -ија М, ИНСТр. хол

мијем, мн. холмији, холмија) 5.1.5.; 14.1.1. 



холограм 

холограм и холограм, -а м, мн. -грами, -гра

ма 14.1.1.С. 

холографскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
холокауст, -а м, мн. холоюiусти, холокауста 

14.1.1.С. 

Хомейнй, -ија М, инстр. -ијем (не -ом), (име 

вође исламске револуције) 1.2.1.1.а.; 5.2.2.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

хомеопатија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хомеопатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хомеотерапија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Хомер (грч. H6meros), -ера м, ВОК. Хомёре, 

инстр. Хомером и Хомер, -а М, инстр. -ом, (заст. 

Омир) 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 
Хомеров и Хомеров, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
хомерскй и хомерскй, -а, -о, ген. мн. -йх 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
хомилетика = хомилИтика (не омилити

ка), -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка, рел. 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

хомИnетскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хомйлија (не омйлија), -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомилијiр, -ара М, ВОК. хомилијiiру, инстр. хо

милијаром, мн. хомилијари, хомилијарii 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

хомилИтика = хомилетика (в.) 

хомо- (формант у сложеницама са значењем 

исти, једнак: хомоген, хомологан, хомоним, 

хомофонија) 12.2.1.Ь. 

хомоген, -а, -о, одр. хомогёнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
хомогенизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомогенизовати (се), -зујём (се), прил. сад. 

хомогенизујући (се) 14.5.1.1.(2). 
хомогено, прил. 14.6. 
хомогеност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хомоеротизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. = хомое

ротика, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
хомоеротика = хомоеротitзам (в.) 

хомоеротскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

Хонгконг 

хомологан, -гна, -гно, одр. хомологнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хомологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Хом6љац, -љца М, инстр. -6љцем (не -ом), мн. 

Хом6љци, Хомољаца, Хом6љцима 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь.С. 

Хомоље, -а с 1.2.1.1.ћ.; 14.1.3. 
Хомољка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
хомољскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хомоним, -а М, мн. хомоними, хомонйма 

и хомонйм, -има М, мн. хомоними, хомонима 

14.1.1.С. 

хомониман, -мна, -мно, одр. хомонимнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хомонимија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомонимика, -ё ж, дат. -ци 1l.2.1.(l); 

14.1.2.1. 
хомонимност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хомопл8зија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомопластика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хомосексуалан, -лна, -лна, одр. хомосексу

iiЛНЙ, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хомосексуалац, -лца м, вок. хомосексуалче, 

инстр. -алцем (не -ом), мн. хомосексуалци, хомо

сексуалаца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.а.Ь. 
хомосексуалitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хомосексуалка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
хомосексуалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хомотермија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомофонија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йјii 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хомофоно, прил. 14.6. 
хомохромија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Хонгконг (трад. кин. Хонг Конг, Хонг Кон

га), -а м, (Клајн 2009: ,,хонјкОН! (боље него Хонг 
Конг") 1.2.1.1.ћ.; 8.1.3.2.3.; 12.1.2.; 14.1.1. 
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Хонгконжанин 

Хонгконжанин, -а м, мн. Хонконжани, 

Хонгконжана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Хон["конжанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
хонгконшки, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Хондурас (шп. Honduras), -а м 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

хонорар, -ара м, инстр. хонораром, мн. хоно

рари, хонорара 14.1.1.Ь.С. 

хонораран, -рна, -рно, одр. хонорарнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хонорарац, -рца м, ВОК. хонорарче, инстр. -ар

цем(не-ом),мн.хонорарци,хонорараца,хоно

рарцима 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 
хонорарно, прил. 14.6. 
хонорарчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. хо

норарчићи, хонорарчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь.С. 
хонорисати, -ишём, прил. сад. хоноришу

ћи 14.5.1.1.(2) (и хонорирати, хонорйрам, 

3. л. мн. хонорирају, прил. сад. хонорирајући 

14.5.1.1.(3». 
хоп(а), узв. 

хоп(а)-цуп(а), узв. 

Хопово (не Опово), -а м, (манастир на Фру-
шкој гори) 1.2.1.1.i.; 14.1.1. 

хбр, х6ра м, мн. х6рови, х6рова 14.1.1.С. 

хора, -ё ж, (лат. време, час) 14.1.2.1. 
хбран и хоран не него бран (в.) 

Хоратије не него Хорације (в.) 

Хорације (лат. Horatius, не Хоратије), -иј а 
м, инстр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1.Ь. 

Хорацијев, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Хора

ције) 1.2.2.1.; 5.1.5.; 4.2.а. 
Хорацио, -ија м, инстр. -иј ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 

5.1.5.; 5.2.3.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Хорациов, -а, -о, ген. мн. -йх (према Хора

цио) 1.2.2.1.; 5.2.3.; 4.2.а. 
хбрда (не брда), -ё ж, ген. мн. хордй 

14.1.2.I.b. 
хордаш, -аша м, ВОК. хордашу, инстр. хорда

шем (не -ом), мн. хордаши, хордаша 14.1.1.а.Ь. 

хордија не него ордија (в.) 

Хорi!јшио (енгл. Horatio), -ија м, инстр. -ијем 
(не -ом) 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 5.2.3.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

хореограф не него кореограф (в.) 
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Хорхе 

хореогр8фија не него кореографија (в.) 

хореографкиња не него кореографкиња 

(в.) 

хореографски не него кореографски (в.) 

хоризонт, -а м, мн. хоризонти, хоризоната 

6.3.; 14.1.1.С. 
хоризонтала, -ё ж, ген. мн. хоризонтала 

14.1.2.1.Ь. 

хоризонталан, -лна, -лно, одр. хоризонтал

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хоризонтално, прил. 14.6. 
хоризонталност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хорист(а), -ё м, мн. хористи, хорйста, хори

стима 14.1.1.е. 

хористкиња, -ё ж, ген. мн. хористкйња 10.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

хорити се не него орити се (в.) 

хорјатин, -а м, мн. хорјатини, хорјатйна и 

хорјат, -а м, мн. хорјати, хорјата, (тур. простак, 

грубијан) 14.1.1.С. 

хорјатлук, -а м, мн. хорјатлуци, хорјатлука, 

хорјатлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
хорјатски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хормон, -6на м, мн. хорм6ни, хорм6на 

14.1.1.С. 

хормоналан, -лна, -лно, одр. хормоналнй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хбрна, -ё ж, ген. хорнй 14.1.2.1.Ь. 

хорнист(а), -ё м, мн. хорнисти, хорнйста, 

хорнистима 14.1.1.е. 

хоровођа, -ё м, мн. хоровође, хоровођа 

3.3.2.а.; 14.1.1.а. 

хороз р. = ороз (в.) 
хорор, -6ра м, инстр. хор6ром, мн. хор6ри, 

хор6ра 14.1.1.С. 

хороскоп и хорОСкоп, -а м, мн. -скопи, -скб

па 14.1.1.С. 

ХОРОСКОПСКЙ и хорОсКОПСКЙ, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
хбрски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хортензија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хортикултура, -ё ж 14.1.2.1.Ь. 

хб-рук, узв. 

Хорхе (шп. Jorge), -еа м 1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 



ХОсё 

ХОсё (шп. Jose, не Хозе), -еа м 1.2.1.1.а.; 5.2.4.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

XoceiiH, -ина м, перс. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
хоспнтализација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хоспитализовати, -зу јем, прил. сад. хоспи

тализујући 14.5.1.1.(2) (и хоспитализирати, хо
спитализирам, 3. л. мн. хоспитализирају, прил. 
сад. хоспитализирајући 14.5.1.1.(3». 

хоспитант, -а м, мн. хоспитанти, хоспита

ната 6.3.; 14.1.1.С. 
хоспИтанткиња и хоспитанткиња, -е ж, 

ген. мн. -иња 14.1.2.1.Ь. 

хоспитација, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хОспитовати, -тујём, прил. сад. х6спитују

ћи 14.5.1.1.(2) (и хоспитирати, хоспитирам, 
3. л. мн. хоспитирају, прил. сад. хоспитирајући 
14.5.1.1.(3». 

хОспiiцијум, -а м, инстр. х6спицијумом, мн. 

х6спицијуми, х6спицијума 5.1.5.; 14.1.1. 
хостеса, -ё ж, мн. хостесе, хостеса 

14.1.2.1.Ь. 

хОстија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, 

хОстија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хот-дог (енгл. hot dog), хот-дога м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 
хотёл, -ела м, мн. хотели, хотела и хотел, -а 

м, мн. хОтели, хОтела 14.1.1.С. 

хотелијерство, -а с 14.1.3. 
хотелијёр, -ера м, зок. хотелијёру, инстр. хо

телијером, мн. хотелијери, хотелијера 5.1.5.; 
14.1.1.а. 

хотелијёрка, -ё ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-ки 5.1.5.; 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.b. 
хотелијёрскii, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 

14.3. 
хотелскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хотимицё, прил. 14.6. 
хотимичан, -ч на, -ч на, одр. хотимични, -а, 

-о, ген. мн. -их 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хотимично, прил. 14.6. 
хотимичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хот-лiiјн (енгл. hot 1јпе), хот-лајна м 15.1.1.а.; 

14.1.1. 

храбар 

хот-uёз (енгл. hot jazz), хот-џёза м 15.1.1.а.; 
14.1.1. 

хоliан, -ћна, -ћно, одр. хоћни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хоliеш-нёliеш (с цртицом), индкл. 

хооу-неliу (с цртицом), индкл. 

Хоум (енгл. Ноте), -а м, (Прћић 1998: "ili 
Нјит") 1.2.1.1.а.; 15.I.I.Ь.; 14.1.1. 

хоум-пёјu (енгл. Ьоте page), хоум-пејџа м 
15.1.1.а.; 14.1.1. 

хоум-рул (енгл. Ьоте ru1e), хоум-рула м 
15.1.1.а.; 14.1.1. 

хохдајч не Hero хохдојч (в.) 
хохдојч (не хохдајч), -а м, инстр. -ем (не -ом) 

14.1.1.Ь. 

хохот, -а м, мн. хохОти, хохота 14.1.1.С. 

хохотати (се), х6хоћём (се), прил. сад. х6хо

ћући (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
хохштаплерисати, -ишём, прил. сад. хохшт

аплеришући 14.5.1.1.(2). 
хохштаплер (не хоштаплер), -а м, зок. -у, 

инстр. -ом, мн. хохштаплери, хохштаплёра 

14.1.1.а. 

хохштаплерiiј (не хоштаплерiiј), -аја м, ин

стр. хохштаплерајем (не -ом), мн. хохштаплера

ји, хохштаплераја 14.1.1.Ь.С. 

хохштаплёрка (не хоштаплёрка), -ё ж, дат. 

-КИ (не -ци), ген. мн. -ки 1I.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
хохштаплерскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хохштаплерски, прил. 14.6. 
Хоцењ (чеш. Choceii), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хооа (алб. НохЬа), -ё м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.8. 

хоца, -ё м, мн. хоџе, хоџа 14.1.1.а. 

хоuиница, -ё ж, зок. -е, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.а.Ь. 

хоuинскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хошаф = р. хошап, -а м 14.1.1. 
хошиминскii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 

4.2.а. 

Хоштка (чеш. Host'ka), -ё ж, дат. -КИ (не -ци) 
1.2.1.1.Ь.; 10.2.; 1I.3.2.е.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

храбар, -бра, -бро, одр. храбри, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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храбрити (се) 

храбрити (се), храбрим (се), прип. сад. хра

брећи (се) 14.5.1.1.(4). 
храбро, прип. 14.6. 
храброст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
ХрЈЩец (чеш. Hradec), -а М, инстр. -ем (не -ом), 

(В. СТЈП 2: 312-336) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 
Хрilдчани, Храдчана М МН., (према Xpilдeц) 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 10.1.2.1.(2); 14.1.1.С. 
храм, храма М, мн. храмови, храмова 

14.1.1.С. 

храмати, храмам, прип. сад. храмајући 

14.5.1.1.(3) и храмљем, прип. сад. храмљући 

14.5.1.1.(1). 
храна, -е ж 14.1.2.1. 
хранарина, -е ж, ген. мн. храюiрина 

14.1.2.1.Ь. 

хранилац (не храниоц), -иоца М, ВОК. -иоче, 

инстр. -иоцем (не -ом), мн. храниоци, хранилаца, 

храниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; l1.1.1.a.(I); 14.1.1. а.Ь. 
= хранитељ, -а М, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

хранитељи, хранитёља 14.1.1.а.Ь. 

хранилачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

хранилаштво (не храниоштво), -а с 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
хранилйште, -а с, ген. мн. хранилишта 

14.1.3. 
хранйља, -е ж, ген. мн. храниља 14.1.2.1.Ь. = 

хранитёљка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
храниоц не него хранилац (В.) 

храниоштво не него хранилаштво (В.) 

хранитељ = хранилац (В.) 
хранитёљка = хранйља (В.) 
храиити (се), храним (се), прип. сад. хранећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
хранљив = храњив, -а, -о, одр. хранљиви и 

храњивй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хранљивост = храњивост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
храњенйк (не рањенйк), -и ка М, ВОК. храње

ниче, мн. храњеници, храњеника, храњеници

ма и храњенйк, -а М, ВОК. храњениче, мн. хра

њеници, храњеника, хрiiњеницима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 
храњёње, -а с, ген. мн. храњења 14.1.3. 
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храњив = хранљив (В.) 
храњивост = хранљнвост (В.) 

Хрватство 

храпав (не рапав), -а, -о, одр. храпави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
храпаво (не рапаво), прип. 14.6. 
храпавост (не рinавост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
храст, храста М, мн. храстови, храстова 

14.1.1.с. и зб. храшliе, -а с 14.1.3. 
храстйк, -ика М, мн. храстици, храстика, 

храстицима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
храстиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. хра

стићи, храстићii и храстйli, -ића М, инстр. хра

стићем (не -ом), мн. храстићи, храстићii 3.2.3.; 
14.1.1.Ь.С. 

храстиliак, -ћка М, мн. храстићци, храстића-

ка, храстићцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
храстов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
храстовина, -е ж 14.1.2.1. 
хРбат, хРпта М, хРптови, хРптова и хРбат, 

-а М, мн. хРбати, хрбата, (леђа, об. кичма) 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.С. 

Хрват, -ата М, мн. Хрвати, Хрвата 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.С. 

хрвати се не него рвати се (В.) 

Хрватица, -е ж, ген. мн. Хрватица 1.2.1.1.d.; 
14.1.2.1.Ь. 

Хрватичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

Хрватов, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хрватовати, -ту јем, прип. сад. хрватујући 

14.5.1.1.(2). 
Хрватска, -е ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
хрватски, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
хрватски, прип. 1.2.2.1.; 14.6. 
Хрватско з8горје, Хрватског(а) загорја с, 

(ПМС: ,,xpвaiйCKO Заlорје и Заlорје") 1.2.1.1.h.; 
1.2.2.1.; 14.1.3. 

хрВiiТСКОСРПСКЙ, -а, -о, ген. мн. -йх, (зајед

нички Хрватима и Србима) 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
xpbatcko-сЈ)пскй, -а, -о, ген. МИ. -их, (нпр. 

односи; који се односи на Хрвате и на Србе 

посебно) 4.2.а.; 12.2.1.d.; 14.3. 
Хрватско-угарска нarодба, ХРватско-угар

ске нагодбе ж 1.2.1.1.j.; 12.2.1.d.; 14.1.2.1. 
Хрватство, -а с, (сви Хрвати, хрватски на

род) 14.1.3. 



хрвпство 

хрвпство, -а с, (припадност, осећање) 

14.1.3. 
хрвkrштииа не него хрваштина (В.) 

ХРВaliење, -а с 14.1.3. 
хрвач не него рвач (В.) 

хрваштина (не хрвkrштина), -ё ж \0.1.2.2.; 
14.1.2.1. 

Хрвоје, -а М, иистр. -јем (не -ом) 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.Ь. 

Хрвојев, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Хрвојев масал, Хрвојевог(а) мисЗла М 

1.2.1.1.i.; 1.2.2.1.; 14.1.1. 
хрђа не него рђа (В.) 

хрђав не него рђав (В.) 

хрђати не него рђати (В.) 

Хрёљин, -а М 1.2.1.1.h. 
хрематопеја, -ё ж, дат. -еји, инстр. -ејом, мн. 

-еје, -еја, (СТЈП 2: 259-286) 5.1.6.; 14.1.2.1.Ь. 
хрен = уоб. рен, (х)рена М 14.1.1. 
хрестоматија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
хрзати не него рзати (В.) 

хрид, -и ж, ген. мн. хрйдй 14.1.2.2. = р. хрид, 

хрйда м, мн. хрИди, хрИда и хрйдови, хрйдова 

14.1.1.с. 

хрИдина, -ё ж, мн. хридине, хридйна 

14.1.2.1.Ь. 

хризантема, -ё ж, ген. мн. хризантема 

14.1.2.1.Ь. 

хризо- = хрисо- (В.) 

хризолит, -ита м, мн. хризолити, хризолита, 

(врста драгог камена) 14.1.1.с. 

хрitзопрас, -а м, мн. хризопраси, хризопраса, 

(врста драгог камена) 14.1.1.с. 

хрйnа, -ё ж 14.1.2.1. 
хрип(т)ав, -а, -о, одр. хрип(т)авй, -а, -о, ген. 

мн. -йх = хрипљив, -а, -о, одр. хрипљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хрiшавац и хрйnавац, -авца М, ВОК. -авче, 

инстр. -авцем (не -ом), мн. -авци, -аваца 6.2.1.; 
1I.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

хрйnаво = хрипљиво, прип. 14.6. 
хрйnавост = хрипљивост, -ости Ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хрипати, хрипам, прип. сад. хрипајући 

14.5.1.1.(3) и хрипљём, хрипљући 14.5.1.1.(1). 
хрипљив = хрипав (В.) 

хрипљиво = хрйnаво (В.) 
хрипљивост = хрйnавост (В.) 
хриптав = хрйnав (В.) 

хрлити 

хрисо-= хризо- (формант у сложеницама са 
значењем злато, златни: хризантема, хризолйт, 

хрисовуља) 12.2.1.Ь. 

хрисовуља, -ё ж, ген. мн. хрисовуља 

14.1.2.1.Ь. 

Христ боље Христос (В.) 

Христа р. = Риста (В.) 
Христа, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
христијанизовати, -ЗУЈем, прип. сад. 

христијанизујући 14.5.1.1.(2) (и христијани
зирати, христијанизйрам, прип. сад. христија

низирајући 14.5.1.1.(3». 
христијанизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
Христин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Христа 

ж и Христа, -ё М) 1.2.2.1.; 4.2.а. 
Христина, -ё ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Христо р. = Ристо (В.) 

Христов, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Христо) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
Христов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Христос), 

реп. 1.2.2.1.; 4.2.а. 
христољубив, -а, -о, одр. христољубиви, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Христос (боље него Христ), Хрйстоса м, 

(ПМС: ,,хрuсш и Хрuсшос, ген. Христа"), реп. 

1.2.1.1.f.; 14.1.1. 
хришliанин, -а м, мн. хришћiiни, хришћана 

1.2.1.1.d.(2); 14.1.1.с. 
хришliанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
хрilшliiiНСКИ, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
хрilшliански, прип. 14.6. 
хришliанство, -а с 14.1.3. 
хрка (не рка), -ё ж, дат. -ци, мн. хрке, xfJКa 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хркати (не ркати), хрчём, прип. сад. хрчући 

l1.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2) и хркам, прип. сад. хркајући 
14.5.1.1.(3). 

хркiiч (не ркач), -ача, ВОК. хркачу, инстр. 

хркачем (не -ом), мн. хркачи, хркача 3.1.3.; 
14.1.1.а.Ь. 

хрлити, -им, прип. сад. хрлёћи 14.5.1.1.(4). 
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хрњав 

хрњав (не pњiв), -а, -о, одр. хрњави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хрњавост (не рњавост), -ости Ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хрњо (не рњо), -а м, ВОК. хрњо, мн. хрње, хр

ња 14.1.1.g. 
хром, -а, -о, одр. хроми, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
хром, хрома и хром, храма м, пок. хром у, 

хем. 14.1.1. 
хрома = хромо (В.) 

хроматitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хроматика, -ё Ж, дат. -ци, ген. мн. -ика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хроматйн, -нна м, биоn. 14.1.1.Ь. 

хроматнчан, -ч на, -чно, одр. хроматични, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хроматнчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хроматотехника, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
хроматскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хромitрати, хромирам, 3. n. мн. хромнрају, 

прип. сад. хромнрајући 14.5.1.1.(3). 
хромо- (формант у сложеницама са значе

њем обојен, у вези с бојом) 12.2.1.Ь. 

хромо, прип. 14.6. 
ХРОМО30М, -6ма м, мн. хромоз6ми, хромо

з6ма, (Клајн 2009: "обичније него хромосом") 
14.1.1.с. 

хромолнтографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. 

-ијом, мн. -иј е, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хромОсом об. ХРОМО30М (В.) 

хромост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хромосфера, -ё Ж 14.1.2.1. 
хроника, -ё ж, дат. -ци, мн. хронике, хроника 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хроничан, -чна, -чно, одр. хронични, -а, -о, 

ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хроничар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, 

мн. хроничари, хроничара 3.1.3.; 14.1.1.а. 
хроничарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. -ки 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

хроничарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хроничарски, прип. 14.6. 
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хрптењачнii 

хроничност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хроно- (формант у сложеницама са значе

њем времена) 12.2.1.Ь. 

хронограф, -а м, мн. хронографи, хроногра

фа 14.1.1.с. 

хронографија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хронографскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хронолог, -а м, вок. хроноложе, мн. хро

нолози, хронолога, хронолозима l1.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хронологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хронологијскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хронолошкй (не хронолошки), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хронолошки, прип. 14.6. 
хронометар, -тра м, инстр. -тром, мн. хроно

метри, хронометара 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 
хронометарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
хронометража, -ё ж, ген. мн. хронометра

жа 14.1.2.1.Ь. 

хронОскоп, -а м, мн. хронОскопи, хронОско

па 14.1.1.с. 

хропац (не ропац), -пца м, инстр. хропцем 

(не -ом), мн. хропци, хропаца, (Клајн 2009: 
"хроuац ироuац") 6.2.1.; 14.1.1.Ь.с. 

хроптавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хроптати (не роптати), хропћём, прип. сад. 

хропћући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
хрпа и хiша (не рпа и рпа), -ё ж, ген. мн. хрпа 

и хрпа 14.1.2.1.Ь. 

хрпимицё и хрпимнцё, прип. 14.6. 
хрптенй и хрптенй, -а, -о, ген. мн. -их, (пре

ма хРбат) 4.2.а.; 8.1.2.1.; 14.3. 
хрптеница, -ё ж, ген. мн. хрптеница 14.1.2.1.Ь. 

= хрптењача, -ё ж, ген. мн. хрптењача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

хрптеничнй = хрптењачни, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
хрптењача = хрптеница (В.) 
хрптењачнй = хрптеничнй (В.) 



хрс, -а м, лок. хЈХ:у, мн. хрсови, хрсова, 

(страст) 14.1.1.с. 

хрскав (не рекав), -а, -о, одр. хрскави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хјЈскавица (не рекавица), -е Ж, ген. мн. хр

скавица 14.1.2.1.Ь. 

хрскати (се) (не рекати (се», -ам (се), прил. 

сад. хрскајући (се) 14.5.1.1.(3). 
хрсуз (не рсуз), -а м, ВОК. хрсузе, мн. хРсузи, 

хрсуза 14.1.1.а.с. 

хрсузица (не рсузица), -е Ж, ВОК. -е, ген. мн. 

-ица 14.1.2.1.а.Ь. 

хрсузлук (не рсузлук), -а м, мн. хрсузлуци, 

хрсузлука, хрсузлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хрт, -а м, мн. хРТови, хРТова 14.1.1.с. 
хртковаЧКii, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.2.; 

4.2.а. 

Хрткiiвци, XpTKoBiiцa м мн. 1.2.1.1.h.; 6.2.1.; 
14.1.1.с. 

Хрткiiвчаиин, -а м, мн. Хртковчани, Хрт

ковчана 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1.с. 
Хрткiiвчiiнка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
хрупнти, -им, прил. сад. хрупећи 

14.5.1.1.(4). 
хрушт, хрушта м, мн. хруштеви, хруштева 

14.1.1.с. 

Хрушчов (рус. Хрущев), -а м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
хрчак, -чка м, ВОК. хрчку, мн. хРчци, хрча

ка, хРчцима, (ПМС: "хрчцu - хрчака и хрчковu 
- хрчкова"; Клајн 2009: ,,хрчцu или хрчковu") 
6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

Хсинхуа (кинеска новинска агенција) не не-

го Синхуа (В.) 

хтење ек. уп. ијек. хтијење и хтјење 

хтёо - не хтео ек. уп. ијек. хтио - не хтио 
хтёти ек. уп. ијек. хтјёти 

хтијење и хтјење ијек. (ек. хтење), -а с, геи. 

мн. -ња 2.1.1.; 2.1.3.; 2.2.1.; 14.1.3. 
хтио - не хтио ијек. (ек. хтёо - не хтео), 

хт(ј)ёла - не хт(ј)ела, мн. хт(ј)ёли - не хт(ј)е

ли (с цртом, не цртицом), (ПМС: "хшео не 

хшео, хшелu не хшелu и сл."; Клајн 2009: ,,хшео 
не xйieo Исто важи и за друге спој еве овог типа: 

знала не знала, paguo не paguo итд.") 2.1.5.1.1.; 
2.2.1.; 2.2.2. 

хукњава 

хтјење = хтијење (В.) 
хтјёо не него хтио (В. под хтјёти) 

хтјёти ијек. (ек. хтёти), хоћу, хоћеш, хоће, 

хОћемо, хоћете, хОће (еикл. облици: ћу, ћеш, ће, 

ћемо, ћете, ће) и хтU)ёднем, -еш, -е, -емо, -ете, 

-у, импф. хотијах и хоћах и р. хтијах, -аше, -аше, 

-асмо, -асте, -аху, аор. хтШёдох, хтШёде, хтШё-

де, хтШёдосмо, хтШёдосте, хтU)ёдоше и иеу-

06. хтШёх, хтШё, хтШё, хтШёсмо, хтШёсте, 

хтјёше, прил. сад. хОтећи и хотећи и р. хтијећи 

(ек. хтећи), прид. рад. хтио (не хтјёо, ек. хтёо), 

хтU)ёла, -ло, -ли, -ле, -ла 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
12.3.7.Ь. 

Хуан (шп. Јиап), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Хуарез (шп. Јшiгеz), -а м 1.2.1.1.a.; 15.I.I.b.; 

14.1.1. 
хубертус, -а м, мн. хубертуси, хубертуса, 

(врста горњег капута) 14.1.1.с. 

хугенот, -а м, ми. хугеноти, хугенОта, (нем. 

ист. присталица реформације у Француској) 

14.1.1.с. 

хугенотскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
худ, худа, худо, одр. худи, -а, -о, ген. мн. -их, 

комп. хуђи, нiiјхуђи 3.3.2.а.; 4.2.а.; 14.3.3. 
худба = 06. хутба (В.) 

худети ек. уп. ијек. худјети 

худити не него удити (В.) 

худјео не него худио (в. худјети) 

худјети ијек. (ек. худети), худим, импф. хуђах, 

прид. рад. худио (не худјео, ек. худео), худШе

ла, -ло, прил. сад. худећи 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.5.1.1.; 
3.3.2.а.; 14.5.1.1.(4). 

худо, прил., комп. хуђе, најхуђе 3.3.2.а.; 14.6. 
худоба, -е ж, ми. худОбе, худ6ба, (зло дело, 

неваљалство) 14.1.2.1.Ь. 

хуја (не уј а), -е ж, ми. хује, хуја 14.1.2.1.Ь. 

хујати, -јим, прил. сад. хујећи 14.5.1.1.(4). 
хук, -а м, лок. хуку, ми. хукови, хукова 

14.1.1.с. 

хука, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хукати, хУчем, прил. сад. хУчући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
хуКiч, -ача м, вок. хукачу, иистр. хука чем (не 

-ом), мн. хукачи, хукача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
хукнути, хук нем 14.5.1.1.(1). 
хукњава, -е ж 14.1.2.1. 
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хуктати 

хуктати, хукћем, прип. сад. хукћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
хула-хоп'" хула-хуп, -а м, мн. -ови, -ова 

14.1.1.с. 

хулахопке '" р. хулахупке, -ки ж мн. 

14.1.2.1.Ь. 

хула-хула, хула-хуле ж, (хава јски народни 

плес) 14.1.2.1. 
хула-хуп '" уоб. хула-хоп (В.) 
хулахупке'" об. хулахопке (В.) 

хулиган, -ана м, ВОК. хулигане, мн. хулигани, 

хулигана 14.1.1.с. 

хулиганскii (не хулиганскii), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
хулиганскн, прип. 14.6. 
хулиганство, -а с, мн. хулиганства, хули

гaHCTiiвa 6.2.2.а.; 14.1.3. 
хулитељ, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. 

хулитељи, хулитёља 14.1.1.а.Ь. 

хулити, -им, прип. сад. хулећи и хулити, ху-

лим, ПрИll. сад. хулећи 14.5.1.1.(4). 
хуља, -е ж, мн. хуље, хуља 14.1.2.1.Ь. 

хуљење и хуљење, -а с, ген. мн. -ења 14.1.3. 
ХУЉiiНСКii '" ХУЉСКii (В.) 
хуљинскн, прип. 14.6. 
хуљица, -е ж, ген. мн. хуљица 14.1.2.1.Ь. 

ХУЉСКii '" хуЉiiНСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

хум(ч)ић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. хум(ч) 

ићи, хум(ч)ићii и хум(ч)iiЬ, -ића м, инстр. хум(ч) 

ићем (не -ом), мн. хум(ч)ићи, хум(ч)ићii, (дем. од 

хум) 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь.с. 
Хум, Хума м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
хум, хума м, мн. хумови, хумова, (мали брег, 

брежуљак) 14.1.1.с. 

хумак, -м ка м, мн. хумци, хумака, хумцима, 

(дем. од хум) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
хуман, -а, -о, одр. хумани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
хуманизам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
хуманизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хуманизоватн (се), -зу јем (се), прип. сад. ху

манизујући (се) 14.5.1.1.(2). 
хуманист(а), -е м, мн. хуманисти, хумани

ста, хуманисти ма 14.1.1.е. 
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Хумци 

хуманистнка, -е ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хуманистнчкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хуманистички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
хуманисткиња, -е ж, ген. мн. хуманисткиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
хуманитiiран, -рна, -рно, одр. хуманитарни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
хуманiпет, -ета м 14.1.1.с. = хуманост, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

хумаНОiiд, -ида м, мн. хуманоИди, хумано

Ида 14.1.1.с. 

хуманоiЩан, -дна, -дно, одр. хуманоидни, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хуманост'" хуманИтет (В.) 

хумка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

Хумљанин, -а м, мн. Хумљани, Хумљана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Хумљанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Хумо, -е м И Хумо, -а м, ВОК. Хумо 1.2.1.1.а.; 

14.1.1.g. 
хумовит, -а, -о, одр. хумовитii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
хумор и уоб. хумор, -а м, инстр. -ом, мн. ху

мори И хумори, хумора 14.1.1.Ь.с. 

хумореска, -е Ж, дат. -ки и -ци, ген. мн. -ки, 

(ПМС: "ген. мн. -сака и -ски") 11.2.1.(1); 11.3.2.ј.; 
14.1.2.1.Ь. 

хуморист(а), -е м, мн. хумористи, хумори

ста, хумористима 14.1.1.е. 

хумористика, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -и ка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хумористичан, -чна, -чно, одр. хумористич

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хумористички '" хумористичио, прип. 

14.6. 
хумористичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
хумористкиња, -ё ж, ген. мн. хумористкиња 

10.2.; 14.1.2.1.Ь. 
XYMCKii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Хумци, Хумака м мн. 1.2.1.1.ћ.; 6.2.1.; 

11.2.1.(2); 14.1.1. 



хумчица 

хумчица и р. хумчица, -ё ж, ген. мн. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Хун, Хуна м, мн. Хуни, Хуна 1.2.1.1.d.; 

14.1.1.с. 

Хунан (кин. Hunan), -а м, геогр. 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

хунгаризам, -зма м, мн. хунгаризми, хунга

ризама 4.1.; 6.1.3.; 14.1.1.с. 
хунгарика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -йка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
хунгарист(а), -ё м, мн. хунгаристи, хунпi

рйста, хунгаристима 14.1.1.е. 

хунгаристика, -ё ж, дат. -ци 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

хунгаристичкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

хунгаролог, -а м, ВОК. хунгароложе, мн. 

хунгаролози, хунгаролога, хунгаролозима 

1I.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
хунгарологија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1. 
хунгаролошкй (не хунгаролошкй), -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Хунгху (кин. Honghu), -уа м, геогр. 1.2.1.l.h.; 

15.1.1.Ь. 

хунскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
хунта и хун та, -ё ж, ген. мн. -ти 14.1.2.1.Ь. 

Хуњiдй (мађ. Hunyadi), -ија м, инстр. -ијем (не 
-ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1.Ь. 

хуњкав = уоб. уњкав, -а, -о, одр. (x)Y-њкави, 
-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

хуњкаво = уоб. уњкаво, прип. 14.6. 
хуњкати = уоб. уњкати, -ам, прип. сад. (х) 

уњкајући 14.5.1.1.(3). 
хура = ура, УЗВ. 
хурија и хурија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
хурикан не него ураган (В.) 

хурма = уоб. урма (В.) 
хурмашица = уоб. урмашица (В.) 

хушкiчки 

хус ар, -а м, ВОК. -у И -е, и нстр. -ом и -ем, мн. 

ху-сари, ху-сара и хусвр, -ара м, ВОК. хусару и 

ху-саре, инстр. хусаром и худсарем, мн. хусари, 

хус ара, (мађ. лако наоружан коњаник-војник) 

14.1.1.а. 

хусiрскй и хусiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
Хусеин, -а м 1.2.1.1.а.; 5.2.2.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Хусин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хусо, -ё) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
хусйт, -ита м, мн. хусити, хусита, (приста

лица учења чешког верског реформатора Јана 

Хуса) 14.1.1.а. 

хусйтскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Хуснија, -ё М и р. ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 14.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Хуснијин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 5.1.5.; 

4.2.а. 

Хусо, -а м = Хусо, -ё м, ВОК. Хусо 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.g. 

Хусов, -а, -о, ген. мн. -их, (према Хусо, -а) 

1.2.2.1.; 4.2.а. 
хУтба, -ё ж, ген. мн. хутби, (реп., тур. имамова 

проповед петком пре клањања) 4.1.; 8.1.3.2.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

хучан, -ч на, -чно, одр. хучни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
хучати, -им, прип. сад. хучёћи 14.5.1.1.(4). 
хучка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1I.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 

хучно, прип. 14.6. 
хучност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
хушкати, -ам, прип. сад. xY-шкајући 

14.5.1.1.(3). 
хушкач, -ача, ВОК. хушкачу, инстр. -ачем (не 

-ом), мн. хушкачи, хушкача 3.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
хуШКiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
хушкiчки, прип. 14.6. 
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ц-двадесет седмо слово азбуке, означава 

безвучни, дентални, сливени сугласник (семи

оклузив); изговара се и пише, осим у речима 

где му је по етимологији место: цар, цuйела и у 

случајевима где настаје у процесу друге пала

тализације испред и: заgаци, йоgаци, меци, леци 

и сл. (В. Преглед правила т. 1O.1.2.1.а.); у проце

су једначења по звучности, утиче на промену 

претходног звучног сугласника, али се сам не 

мења: оgцейuшu> ошцейuшu (т. 8.1.1.; 11.2.). 
Цаватини (итал. Zavattini), -ија м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ЦавтАјка = Цавтаliiiнка (В.) 
Цавтат, -а м 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
цавтатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Цавтаliанин, -а М, мн. Цавтаћiiни, ЦaBTiiћa-

на 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь. 
Цавтаliiiнка = ЦавтАјка, -е ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
цВка = уоб. цВка-цВка, узв. 12.2.1.а. 

цакавац, -авца м, ВОК. щiкавче, инетр. щiкав

цем (не -ом), мн. цакавци, цакаваца, лингв. 6.2.1.; 
1I.I.I.a.(1); 14.1.1.а.Ь. 

цакавИзам, -зма М, лингв. 6.2.1.; 14.1.1. 
щжавскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
цакавски, прил. 14.6. 
цакавштина и цакавштина, -е ж, лингв. 

14.1.2.1. 
цаклёње не него цакљёње (В.) 

цuлина, -е ж, ген. мн. цаклйна 14.1.2.1.Ь. 

цаклити (се), -йм (се), прил. сад. цаклећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
цакљёње (не цаклёње), -а с, цакљења 

14.1.3. 

ц 

цактати, цакћем, прил. сад. цакћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
цакум-пu(ум), прил. 12.2.1.а.; 14.6. 
Цампа (итал. Zampa), -е м 1.2.I.l.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
ЦанСла (итал. Zanella), -е ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
цантиметар не него центиметар (В.) 

цапйн, -ина м, мн. цапини, цапина 14.1.1.с. 

цапинаш, -аша М, ВОК. цапинашу, мн. цапи-

наши, цапинаша 14.1.1.с. 

цапинашкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
цар, -а м, ВОК. царе, инетр. царем (не -ом), мн. 

цареви, царева и поет. цари, цара (ПМС: "цар 

Лазар, ген. цара Лазара, у песмама и цар Лаза

ра (цар-Лазара)") 14.1.1.а.Ь. 

царевати = царовати, цару јем, прил. сад. ца
рујући 14.5.1.1.(2). 

царевиli, -а м, ВОК. -у, инетр. -ем (не -ом), ген. 

мн. царевйћii 3.2.3.; 14.1.l.а.Ь. 
Цipиброд, -а м, (данас Димитровград) 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
цipибродскй, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
Цipиброђанин, -а м, мн. Цариброђани, Ца

риброђана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Цipиброђiiнка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Цариград и Цipигрiд, -а м, уоб. Истанбул, 

(ПМС: Истамбул) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
цариградскй и цариградскй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
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Цариграђанин 

Цари грађанин и Цари грађанин, -а м, мн. 

Цариграђани, Щриграђана и Цариграђани, Ца

риграђана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.С. 
Цари грађанка и Цари грађанка, -е ж, 

дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

царизам, -зма м, полит. 6.2.1.; 14.1.1. 
царина, -е ж, мн. царине, царйна 14.1.2.1.Ь. 

царинар, -а м, вок. -е и -у, мн. царинари, ца-

ринара и царинар, -ара м, вок. царинаре и ца

ринару, мн. царинари, царинара 14.1.1.а.С. = ца

риник, -а м, вок. -йче, мн. царинйци, царинйка, 

царинйцима 11.1.1.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.с. 
царинарница и царинариица, -е ж, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

царинарски и царинарски, -а, -6, ген. мн. 
-йх 4.2.а.; 14.3. 

цариник = царинар и царинар (В.) 

царинити, -йм, прил. сад. царинећи 

14.5.1.1.(4). 
царинички, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
царинскй, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
царист(а), -е м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

царистички, -а, -6, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

царистички, прил. 3.1.3.; 14.6. 
цариli, -а м, вок. -у, инстр. -ем (не -ом), мн. ца

рићи, царйћа 3.2.3.; 14.1.1.а.С. 
цари ца, -е ж, вок. -ице, ген. мн. царйца 

14.1.2.1.а.Ь. 

царичин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 11.1.2.; 
14.3. 

царичица, -е ж, вок. -ице, ген. мн. -йца, (дем. 

од цари ца) 11.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
царовати = царевати (В.) 
цароум6рство = цареум6рство (В.) 
царски, -а, -6, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
царски, прил. 14.6. 
Царско Село, Царск6г(а) Села с, (Клајн 

2009: ,,(у Русији), боље него Царскоје Село") 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.3. 

царство, -а с, мн. царства, царстава 6.2.2.а.; 

14.1.3. 
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ЦBeћlipeB 

цваст, цвiicти ж, инстр. цвiicти И цвашћу, мн. 

цвасти, цвастй, цвастима, бот. 3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

цвасти, цватем, прил. сад. цватући, бот. 

14.5.1.1.(1). 
цват, -а м, лок. цвату, мн. цватови, цват6ва, 

бот. 14.1.1.С. 

цватети ек. уп. ијек. цватјети 

цватјети ијек. (ек. цватети), -йм, цватећи 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
цватуliи, -а, -е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
ЦBa!iёњe -а с, мн. цваћења, цваћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
цвекла, -е ж, ген. ми. цвёклй, бот. 14.1.2.1.Ь. 

цвет ек. уп. ијек. цвијет 

Цвета ек. уп. ијек. Цвијета 

цветак ек. уп. ијек. цвијетак 

цветан ек. уп. ијек. цвјетан 

Цветан ек. уп. ијек. Цвјетан 

Цветана ек. уп. ијек. Цвјетана 

цветање ек. уп. ијек. цвјетање 

цветаст ек. уп. ијек. цвјетаст 

цветати ек. уп. ијек. цвјетати 

Цветашин ек. уп. ијек. Цвјеташин 

Цвети ек. уп. ијек. Цвијети 

Цветимир ек. уп. ијек. Цвјетимир 

Цветин ек. уп. ијек. Цвијетин 

Цветин ек. уп. ијек. Цвијетин 

цветиli и цветиli ек. уп. ијек. цвјетиli и цвје-

тиli 

Цветко ек. уп. ијек. Цвјетко 

Цветковиli ек. уп. ијек. Цвјетковиli 

цветни и цветни ек. уп. ијек. цвјетни и 

цвјетни 

цветност ек. уп. ијек. цвјетност 

цветњак ек. уп. ијек. цвијетњак 

цветњача ек. уп. ијек. цвјетњача 

Цвето ек. уп. ијек. Цвијето 

Цветов ек. уп. ијек. Цвијетов 

цветоје ек. уп. ијек. Цвјетоје 

цветолик ек. уп. ијек. цвјетолик 

цветоносан ек. уп. ијек. цвјетоносан 

Цветош ек. уп. ијек. Цвјетош 

цвеliiiр ек. уп. ијек. цвјеliiiр 

цвеl1ара ек. уп. ијек. цвјеl1ара 

цвеliарев = цвеliаров ек. уп. ијек. цвјеliарев 

и ЦBjeћlipoB 



цвеliйрка 

цвеliйрка ек. уп. ијек. цвјеliйрка 

цвеliiркин ек. уп. ијек. цвјеliiiркин 

цвеliВРННК ек. уп. ијек. цвјеliйрнiiк 

цвеliйрскн ек. уп. ијек. цвјеliйрскн 

цвеliарство ек. уп. ијек. цвјеliарство 

цвеliка ек. уп. ијек. цвјеliка 

цвеliњАк и цвеliњАк ек. уп. ијек. цвјеliњвк 

и цвйјеliњiк 

цвијет (не цвјет) ијек. (ек. цвет), -а М, лок. 

цвијету (ек. цвету), мн. цвјётови, цвјёТОВј (ек. 

цвётови, цвёТОВј) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.с. 
Цвијета ијек. (ек. Цвета), -ё ж, вок. Цви

јето (ек. Цвето) 2.1.1.; 2.2.1.; 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 
14.1.2.1.Ь. 

цвијетак ијек. (ек. цветак), -тка М, мн. цви

јеци, цвијетiiкii, цвијецима (ек. цвеци, цветјкј, 

цвецима) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Цвијети ијек. (ек. Цвёти), Цвијети, Цвијети

ма (ек. Цвети, Цвети ма) ж МН., рел. 2.1.1.; 2.2.1.; 
1.2.1.1.t.; 14.1.2.1. 

Цвијетин ијек. (ек. Цветин), -а, -о, ген. мн. 

-их, (према Цвијето ијек., (ек.цвето), -ё М И 

Цвијета ијек. (ек. Цвета), -ё ж и Цвијетин ијек. 

(ек. Цвётин), -а М) 2.1.1.; 2.2.1.; 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Цвијетин ијек. (ек. Цвётин), -а М 2.1.1.; 2.2.1.; 
1.2.1.1.a.; 14.1.1. 

цвијетњiк = цвјётњвк (В.) 
Цвијето ијек. (ек. Цвето), -ё М, дат. -и, ак. -у, 

вок. Цвијето (ек. Цвето), инетр. -ом И Цвијето 

ијек. (ек. Цвето), -а М, дат. -у, ак. -а, вок. Цвије

то (ек. Цвето), инетр. -ом 2.1.1.; 2.2.1.; 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.g. 

Цвијетов нјек. (ек. Цветов), -а, -о, ген. мн. 

-их, (према Цвијето ијек. (ек. Цвето), -а М) 2.1.1.; 
2.2.1.; 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

цвијеliњiiк = цвјёliњвк (В.) 
Цвијин, -а, -о, ген. мн. -их, (према Цвијо, -ё) 

1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
Цвијиli, -а М 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Цвијичин, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.2.; 1.2.2.1.; 

4.2.а.; 14.3. 
Цвијо, -ё М, дат. Цвији, ак. Цвију, ВОК. Цвијо, 

инетр. Цвијом И Цвијом И Цвијо, -а М, дат. Цви

ју, ак. Цвија, вок. Цвијо, ииетр. Цвијом 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.g. 

Цвјётковиli 

Цвијов, -а, о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

Цвијовиli, -а м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Цвикау (нем. Zwickau), Цвикауа м 1.2.1.1.a.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
цвиљење, -а С, мн. цви.љёња, цви.љёњii 

14.1.3. 
цвилети ек. уп. ијек. цвиљети 

цвиљети ијек. (ек. цвйлети), цвйлим, прил. 

сад. цвйлёћи, прид. рад. цвйлио (не цви.љео), 

цви.љела, цви.љело, (ек. цвйлео, цвйлела, цви

лело) (Клајн 2009: "не цвuлuillu") 2.1.5.1.3.; 
14.5.1.1.(4). 

ЦвИтан, -а м 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Цвитановиli, -а м 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
ЦвИтковиli, -а М 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Цвйто, -ё М, дат. Цвити, ак. Цвиту, вок. Цви-

то, инетр. Цвитом И Цвитом = Цвйто, -а м, дат. 

Цвиту, ак. Цвита, инетр. Цвитом 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 
14.1.1.g. 

цвичати, -им, прил. сад. цвичёћи 14.5.1.1.(4). 
цвјет не него цвијет (В.) 

цвјетан ијек. (ек. цветан), -тна, -тно, одр. 

цвU)ётни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

Цвјетаи ијек. (ек. Цветан), -а М, вок. Цв(ј)ета

не 2.1.2.; 2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
Цвјетана ијек. (ек. Цветана), -ё ж 2.1.2.; 

2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.2.1. 
цвјетйње ијек. (ек. цветйње), -а с, мн. цвШе

тања, цвШетјњј 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цвјетаст ијек. (ек. цвётаст), -а, -о, одр. цвШё

тасти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

цвјетати ијек. (ек. цветати), -вм, прил. сад. 

цвU)етајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
Цвјетiшин ијек. (ек. Цветашин), -а м 2.1.2.; 

2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Цвјетимiiр ијек. (ек. Цветимiiр), -а М 2.1.2.; 

2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
цвјетиli и цвјетйli ијек. (ек. цветиli и цве

тнli), -а и -ића м, мн. цвU)етићи, цв(ј)етићii 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
Цвјётко ијек. (ек. Цвётко), -а м 2.1.2.; 2.2.2.; 

2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Цвјётковиli ијек. (ек. Цвётковиli), -а М 2.1.2.; 

2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
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цвјетнii 

цвјетнii и цвјетнii ијек. (ек. цветнii и цвет

Hii), -а, -о, геи. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цвјетњак ијек. (ек. цвётњак), -а М, МН. цв(ј)ёт

њаци, ЦB(j)ёTЊiкa, цв(ј)ётњацима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.С. = цвијетњак ијек. (ек. цвет

њак), -а М, ми. цвијетњаци, цвйјеТЊiка, цвијет

њацима (ек. цветњаци, цветњака, цветњацима) 

2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цвјетност ијек. (ек. цветност), -ости ж, ин

стр. -ошћу и -ости 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

цвјетњача ијек. (ек. цветњача), -е Ж, ген. ми. 

цв(ј)ётњача, бот. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
Цвјетоје ијек. (ек. Цветоје), -а м 2.1.2.; 2.2.2.; 

2.1.6.; 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
цвјетОлик ијек. (ек. цветолик), -а, -о, одр. 

цв(ј)етоликй, -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

цвјетоносан ијек. (ек. цветоносан), -сна, 

-сно, ОДр. цв(ј)етоноснй, -а, -о, геи. МН. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

Цвјетош ијек. (ек. Цветош), -оша м, ВОК. 

Цв(ј)ётошу, инстр. Цв(ј)етошем (не -ом) 2.1.2.; 
2.2.2.; 2.1.6.; 1.2.1.1.а.; 14.1.1.а.Ь. 

цвјеliар ијек. (ек. цвеliiр), -ара М, ВОК. цв(ј)ё

ћiipe и ЦB(j)ёћiipy, иистр. -арем и -аром, МН. цв(ј)е

Мри, цв(ј)еМра 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.С. 
цвјеliара ијек.(ек. цвеliара), -еж, ген. МН. цв(ј)ё

ћiipa 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цвјеliliрев = цвјеliаров ијек. (ек. цвеliliрев = 

цвеli8ров), -а, -о, ген. МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

цвеliliров = цвеliliрев (в.) 
цвјеliiрка ијек. (ек. цвеliiрка), -е ж, дат. 

-ки (не -ци), ген. МН. цв(ј)ећаркй 2.1.2.; 2.2.2.; 
1I.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

цвјеliiркин ијек. (ек. цвеliiркин), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
цвјеliiрнйк ијек. (ек. цвеliiрнйк), -а М, мн. 

цв(ј)ећiiрнйци, цв(ј)ећiiрнйка, цв(ј)ећiiрнйци

ма 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цвјеliiрСКii ијек. (ек. цвеliiрСКii), -а, -о, ген. 

МН. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цвјеliарство ијек. (ек. цвеliарство), -а с, ген. 

МН. цв(ј)еМрстава 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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цврчатн 

цвјеliка ијек. (ек. цвеliка), -е ж, дат. -КИ (не 

-ци), ген. МН. цвU)ёћкй 2.1.2.; 2.2.2.; 1I.3.2.h.; 
14.1.2.1.Ь. 

цвјеliњак ијек. (ек. цвеliњак), -а м, МН. цв(ј)ёћ

њаци, цв(ј)ёћњака, цв(ј)ёћњацима 2.1.2.; 2.2.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.с. = цвијеliњак ијек. (ек. цвеli

њвк), -а м, МН. цвијећњаци, цвијећњiка, цвијећ

њацима (ек. цвёћњаци, ЦBёћњiкa, цвећњацима) 

2.1.1.; 2.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цвокотати, цвокоћем, ПРИЛ. сад. цвокоћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цвокотнути, цвокотнем 14.5.1.1.(1). 
цвоктати, цвокћем, ПРИЛ. сад. цвокћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цволика, -е ж, дат. цволики (не -ци), ген. МН. 

цволйка, бот. 1I.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
цвр, УЗВ. 

цврк, -а м, МН. цвi>кови, ЦВЈ>кова 14.1.1.С. 

цврка, -е ж, дат. -ки и -ци, ген. МН. цвј'жа 

1I.3.2.h.; 11.2.1.(2); 14.1.2.1.Ь. 
цвркати, цвј'жам, 3. Л. МН. ЦВЈжају, ПРИЛ. сад. 

ЦВЈжајући 14.5.1.1.(3). 
цвркнути, цвј'жнем 14.5.1.1.(1). 
цвiжтати, цвркћем, ПРИЛ. сад. цвркћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цвркУтати, ЦВIжућём, ПРИЛ. сад. ЦВIжућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цврљити, цврљйм, ПРИЛ. сад. цврљећи 

14.5.1.1.(4). 
цврљук, -а м, МН. цврљуци, цврљука, цвр

љуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цврц, УЗВ. 

цврцан, -ана м, МН. цврцани, цврцана 

14.1.1.С. 

цврцати, -ам, ПРИЛ. сад. цврцајући 

14.5.1.1.(3). 
цврцнути, -нем 14.5.1.1.(1). 
цВi\чав, -а, -о, ОДр. цврчавй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
цврчак (не чврчак), -чка м, ВОК. цврчку, ми. 

цврчци, цврчака, цвРчцима, ЗООЛ. 6.2.1.; 11.1.2.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

цврчало, -а с, геи. МИ. цврчiiла, ЗООЛ. 11.1.2.; 
14.1.3. 

цврчати, -йм, ПРИЛ. сад. цврчећи 11.1.2.; 
14.5.1.1.(4). 



цврчиЬ 

цврчиЬ, -а м, мн. цврчићи, цврчићii, (дем. од 

цврчак) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
цврчков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
цёв ек. уп. ијек. цйјев 

цеваника ек. уп. ијек. цјеваника 

цеваница ек. уп. ијек. ијек. цјеваница 

цевар ек. уп. ијек. цјевар 

цеварскн ек. уп. ијек. цјеварскн 

цеваст ек. уп. ијек. цјеваст 

цевка ек. уп. ијек. цНјевк:а 

цевовод и цевовод ек. уп. ијек. цјевовод и 

цјевовод 

цевоводнн и цевоводнн ек. уп. ијек. цјево-

воднн и цјевоводнн 

цёвчити ек. уп. ијек. цiiјевчити 

цевчица ек. уп. ијек. цјевчица 

цё-дё ром (енгл. CD-ROM), -а м, МН. це-де ро
мови, це-де ромова 12.2.1.с.; 13.2.2.; 14.1.1.С. 

цё-дё (скр. енгл. compact disc), це-деа м 

12.2.1.с.; 13.2.2.; 14.1.1. 
Цё-дур, Це-дура м 12.2.1.с.; 14.1.1. 
Цё-дур-симфонија, -ё ж 12.2.1.с.; 14.1.2.1. 
цедилац ек. уп. ијек. цједилац 

цедило ек. уп. ијек. цједило 

цедйљк:а ек. уп. ијек. цједйљк:а 

цедиоц не него цедилац (в.) 

цедити (се) ек. уп. ијек. циједити (се) 

цедiiште ек. уп. ијек. цједiiште 

цедуљче ек. уп. ијек. цједуљче 

цёђ ек. уп. ијек. цйјеђ 

цеђење ек. уп. ијек. цијеђење 

цезелист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

Цёзар и Цезар, -а м, ВОК. -е и -у, инСТр. -ем и 

-ом 14.1.1.а.Ь. 

цезаризам, -зма м, ПОЛИТ. 6.2.1.; 14.1.1. 
цезаристичк:ii, -а, -о, ген. МН. -их, ПОЛИТ. 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
цезаропапИзам, -зма м, ПОЛИТ. 6.2.1.; 14.1.1. 
цезаропаПИСТИЧКii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
цёзарскii и цезарскii, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
цезијум, -а м, инСТр. цезијумом, МН. цезију

ми, цезијума (и цёзиј, -а м, инСТр. цезијем, МН. 

цезији, цезија) 14.1.1. 

целулойдиii 

цёзијумск:ii, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.5.; 4.2.а.; 
14.3. 

Цејлон (Ceylon), -а м 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
цёл не него цео (в.) 

целац ек. уп. ијек. цијелац 

целети ек. уп. ијек. цијељети 

Цёлзије = Цёлзијус (в.) 

Цёлзијев = Цёлзијусов (в.) 
целзијус, -а м, инСТр. целзијусом, МН. целзи

јуси, целзијуса (и цёлзiiј, -а м, инСТр. целзијем, 

МН. целзији, целзија) 14.1.1. 
Цёлзијус, -а м, инСТр. -ем (не -ом) = Цёлзије, 

-ија м, инСТр. -ијем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

Цёлзијусов = Цёлзијев, -а, -о, ген. МН. -их 
1.2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 

целивање ек. уп. ијек. цјеливање 

целивати ек. уп. ијек. цјеливати 

целина ек. уп. ијек. цјелина 

целисходан и целисходан ек. уп. ијек. цје

лисходан и цјелисходан 

целисходно и целисходно ек. уп. ијек. цје

лисходно и цјелисходно 

целисходност и целисходност ек. уп. ијек. 

цјелисходност и цјелисходност 

целити ек. уп. ијек. цијелити 

целица ек. уп. ијек. цјелица 

цело- ек. уп. ијек. цјело-

цело ек. уп. ијек. цијело 

целов и целов ек. уп. ијек. цјелов и цјелов 

целовати = целивати (в.) 

целовечерњii ек. уп. ијек. цјеловечерњii 

целовит ек. уп. ијек. цјеловит 

целовито ек. уп. ијек. цјеловито 

целовитост ек. уп. ијек. цјеловитост 

целогодишњii ек. уп. ијек. цјелогодИШЊii 

целодневан ек. уп. ијек. цјелодневан 

целок:упан ек. уп. ијек. цјелок:упан 

целокупност ек. уп. ијек. цјелокупност 

целоноliан ек. уп. ијек. цјелоноЬан 

целост ек. уп. ијек. цијелост 

целофан, -ана м, МН. целофани, целофана 

14.l.l.C. 
целОфiнск:ii, -8, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
цеЛУЛОiiДНii, -а, -о, ген. МН. -их 5.2.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
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целцат 

целцат и целцiт ек. уп. ијек. цјелцат и 

цјёлцiТ 

целцит и цмцйт ек. уп. ијек. цјелцит и цјм

цнт 

цељење ек. уп. ијек. цијељење 

цемент (не цимент и цимента), -а м, (пор

тланд-цемент) 14.1.1. 
цементиii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
цементовати (не циментовати), -ту јем, 

ПРИЛ. сад. цементујући 14.5.1.1.(2) (и цементи
рати, цементирам, 3. Л. МН. цементирају, ПРИЛ. 
сад. цементирајући) 14.5.1.1.(3). 

цена ек. уп. ијек. цијена 

цензор и цёнзор, -а м, инстр. -ОМ, ген. МН. -ора 

14.1.1.Ь.С. 

цензорство и цёнзорство, -а с, мн. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
цензус и цензус, -а м, ген. МН. -уса 14.1.1.с. 

ценити (се) ек. уп. ијек. цијенити (се) 

ценкало ек. уп. ијек. цјенкало 

ценкати се ек. уп. ијек. цјенкати се 

ценовнн ек. уп. ијек. цјеновнн 

ценовннк и ценовннк ек. уп. ијек. цјенов

нАк и цјеновннк 

цёнта, -е ж, ген. МН. цёнтй 14.1.2.1.Ь. 

центар, -тра м, МН. цёнтри, цёнтара 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

центарфор, -а м, МН. цёнтарфори, цёнтар

фора 12.1.; 14.1.1.С. 
центархалф, -а м, МН. центархалфови, цен

тархалфова 12.1.; 14.1.1.С. 
центаршут, -а м, МН. центаршутеви, центар

шутева 12.1.; 14.1.1.С. 
центи-, преф. 

центиrрам, -а м, МН. центиrрами, центиграма 

12.1.; 14.1.1.С. 
центилитар, -а м, МН. центилитри, 

центилитара 12.1.; 14.1.1.С. 
центиметар (не цантиметар) -тра м, МН. 

центиметри, центиметара (боље него санти

метар) 6.2.1.; 12.1.; 14.1.1.С. 
центиметарскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
централitзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
централitзiТОР, -а м, МН. централизатори, 

централизатора 14.1.1.С. 
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цепелiiн 

централitзiторскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
централизација, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. = централизова
ност (и централitзiipаност), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цеитрализовати, -у јем, ПРИЛ. сад. централи

зујући 14.5.1.1.(2) (и централизирати, центра
лизирам, 3. Л. МН. централизирају, ПРИЛ. сад. цен
трализирајући) 14.5.1.1.(3). 

централист(а), -е м, МН. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

централистичан, -чна, -чно, одр. централи

стични, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
централистичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
централистички, ПРИЛ. 3.1.3.; 14.6. 
центрирати, центрирам, 3. Л. МН. центрира

ју, ПРИЛ. сад. центрирајући 14.5.1.1.(3). 
центрист(а), -ё м, МН. -и, цёнтриста, -исти

ма 14.1.1.е. 

центристичкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

цеитрифуrа, -ё ж, дат. центрифуги (не -зи), 

ген. МН. центри фуга 1l.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
центрифугирати, центрифугирам, 3. Л. МН. 

центрифугирају, ПРИЛ. сад. центрифугирајући 

14.5.1.1.(3). 
центричан, -чна, -чно, одр. центричнй, -а, 

-о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
центрумаш, -аша м, ВОК. цёнтрумашу, инстр. 

центрумашем (не -ом), МН. центрумаши, цен

трумаша 14.1.1.а.Ь. 

центрумiшкii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
центрумаштво, -а с, ПОЛИТ. 14.1.3. 
центурија, -ё ж, дат. -ији, инсТр. -иј ом, МН. 

-ије, -иј а, ист. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
центурИбн, -она м, ВОК. цёнтурионе, МН. цен-

туриони, центуриона, ист. 5.2.3.; 14.1.1.а.с. 
цёњен ек. уп. ијек. цйјењен 

цењење ек. уп. ијек. цијењење 

цењкати се уоб.= ценкати се (в.) 

цео ек. уп. ијек. цијел 

цепелйн, -ина м, МН. цепелини, цепели

на и цепелiiн, -а м, МН. цёпелини, цёпелина 

14.1.1.С. 



цепало 

цепало ек. уп. ијек. цјепало 

цепани ца ек. уп. ијек. цјепаница 

цепiње ек. уп. ијек. цијепiње 

цепати (се) ек. уп. ијек. цијепати (се) 

цепiiч ек. уп. ијек. цјепiч 

цепiчки ек. уп. ијек. цјепiiчки 

цепiiво ек. уп. ијек. цјеПiiВО 

цепitдлака и цепидлака ек. уп. ијек. цјепи

длака и цјепидлака 

цепitдлачити ек. уп. ијек. цјепitдлачити 

цепitдлачки и цепидлачки ек. уп. ијек. цје

пitдлачки и цјепидлачки 

цепitдлачкii и цепидлачкii ек. уп. ијек. цје-

пitдлачкii и цјепидлаЧКii 

цепити (се) ек. уп. ијек. цијепити (се) 

цепкати ек. уп. ијек. цјепкати 

цепљење ек. уп. ијек. цијепљење 

цепљив ек. уп. ијек. цјепљив 

цепљивбст ек. уп. ијек. цјеПЉИВБСТ 

цептети ек. уп. ијек. цептјети 

цептјети ијек. (ек. цептети), -им, ПРИД. рад. 

щ~птио, цептјела, цептјело (ек. цептео, цеп

тела, цептело) прип. сад. цептећи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

цепliење, -а с, ген. МН. цепћења 3.2.2.а.; 

14.1.3. 
Цер, -а м, пок. на Церу 1.2.1.1.h 
цер, цера м, ми. церови, цёрова 14.1.1.С. 

церада, -е Ж, ген. МН. церада, (РМС и П 60: 
"не цuраgа"; ПМС: "цераgа и цuраgа"; Клајн 

2009: "цuраgа и цераgа") 14.l.2.l.Ь. 
церiдНii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
церберскii и церберскii, -а, -о, ген. МН. -их 

4.2.а.; 14.3. 
цереiiлије, -а Ж МН., (бот. житарице) 5.2.4.; 

5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 
Цереiлије, -а Ж МН., (ист. свечаност у част 

Церере у старом Риму) 1.2.1.1.t.; 5.2.4.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

церебралност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цереброспинаЛНii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
церемонија и церемонија, -е Ж, дат. -ији, ин

стр. -ијом, МН. -иј е, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
церемонијiл, -ала м, мн. церемонијали, це

ремонијала 5.1.5.; 14.1.1.С. 

цесаровина 

церемонијiлан, -лна, -лно, ОДр. цёремо

нијални, -а, -о, ген. МН. -их 5.1.5.; 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

церемонијiЛНО, прип. 5.1.5.; 14.6. 
церемонијалност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 5.1.5.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Церера, -е Ж, МИТОП. 1.2.1.1.f.; 14.1.2.1.Ь. 
церијум, -а м, инстр. церијумом, МН. церију

ми, церијума (и церiiј, -а м, инстр. церијем, МН. 

церији, цёрија) 14.1.1. 
церiiК = церовАк, -и ка м, МН. -ици, -ика, 

-ицима 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
церiili, -ића м, МН. церићи, церићii и цериli, 

-а м, МН. церићи, цёрићii, (дем. од цер) 3.2.3.; 
14.1.1.С. 

цериli, -а м, инстр. Церићем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 
3.2.3.; 14.1.1. 

Цериliанин, -а м, МН. церићiiни, церићiiна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
цериliiнка, -ё ж, дат. Церићiiнки (не -ци), ген. 

МН. Церићiiнки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
цериliкii, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 3.2.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
церовача = цер6вњача, -ё ж, ген. МН. -ача 

= цербвка, -е ж, ген. МН. цёровки, бот. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

церОВiiК = церiiК (в.) 
цербвка = церовача (в.) 

цер6вњача = церовача (в.) 

Церека БИтка, Цёрскё битке ж, пок. Цёрској 

БИци и Цёрској битки 1.2.1.l.ј.; 14.1.2.1. 
цертификiт, -ата м, МН. цертификати, цер

тификата, (Клајн 2009: "цершuфuкаш (по ла
тинском) боље је него сертификат (по енгле

ском); уместо једног и другог може се рећи йо

шврgа илиуверење.") 14.1.1.С. 

цесйр (не liесар), -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом 

и -ем, МН. цёсари, цёсара 14.1.1.а.Ь. 

Цесарец, Цесарца м, (СТЈП 2: 312-336) 
1.2.1.1.а. 

цесарица, -е ж, ВОК. -ице, ген. МН. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

цесаричин, -а, -о, ген. МН. -их, (према цеса

рица) 4.2.а.; 11.1.2.; 14.3. 
цесаровина, -е ж, ген. МН. цёсаровина 

14.1.2.1.Ь. 
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цесарски 

цесарски и цесарски, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
цестни, -а, -о, ген. мн. -йх, (РМС: "цесни") 

4.2.а.;1О.2.(2); 14.3. 
цеста, -е ж, ген. мн. цеста 14.1.2.1.Ь. 

цестар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -арем и -аром, 

мн. цёстари, цёстара 14.1.1.а.Ь. 

Цетињанин, -а М, мн. Цетињани, Цети:ња

на, (становник Цетина) и Цетињанин, -а м, 

мн. Цетињани, Цетињана, (становник Цети

ња) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Цетињанка, -е Ж, дат. Цетињанки (не -ци), 

мн. Цетињанке, Цетињанкй, (становница Цети

на) и Цетињанка, -е ж, ми. Цетињанке, Цети

њанкй, (становница Цетиња) 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Цетиње, -а с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
цетињски, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.3. 
Цетињско поље, Цетињског поља м 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
цетка ек. уп. ијек. цијетка 

цех, -а м, мн. цёхови, цёхова 14.1.1.с. 

цехмајстор, -а м, ВОК. -е (не -у), инстр. -ом, ген. 

мн. цёхмајстора 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
цеховски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
це-це мува, це-це муве ж, ген. мн. це-це мува 

= це-це муха, це-це мухе ж, ген. мн. це-це муха, 

(ПМС: "цеце мува, мува цеце (и муха)"; Клајн 

2009: "цеце-мува (цеце-муха), цеце-мушuца"), 
зооп.4.3.3.; 12.2.1.а.; 14.1.2.1.Ь. 

ЦИА ( СЈА), индкп. И Ција, Ције ж, Цијин 
13.4. 

цивилизација, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. -ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
цивилизацијски = цивилизациони (В.) 
цивилизациони = цивилизацијски, -а, -о, 

ген. мн. -йх 5.2.4.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цивилИзiipан р. = цивилизован и цивИли

зован (В.) 

цивилизiipано, прип. 14.6. 
цивили зова и и цивИлизоваи, -а, -о, одр. ци

вилизованй и цивилизованй, -а, -о, ген. мн. -йх 

= р. цивилизiipан, -а, -о, одр. цивипизйранй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
цивилизовано и цивИлизовано, прип. 

14.6. 
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цивилизованост и цивИлизованост, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

цивилизовати (се) и цивИлизовати (се), 

-у јем (се), прип. сад. цивилизујући (се) и цивили

зујући (се) 14.5.1.1.(2) (и р. цивилизирати (се), 
цивилизйрам (се), 3. п. цивилизирају (се), прип. 
сад. цивилизирајући (се» 14.5.1.1.(3). 

цигаја, -е ж, дат. -ји, мн. цигаје, цигаја 5.1.5.; 
14.1.2.1.Ь. 

Цигаиин, -а М, мн. Цигани, Цигана, (данас 

Ром) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
цигаиисати = цИrанчити и циганчити 

(В.) 

цигаиити = цilrанчити и циганчити (В.) 
Цilrанка, -е ж, дат. Циганки (не -ци), мн. Ци

ганке, Циганкй и Циганака, (данас Ромкиња) 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
циганмiiла, -е ж, ген. мн. циганмала 

14.1.2.1.Ь. 

цilrански, -а, -о, ген. мн. -йх 1.2.2.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

цilrански, прип. 14.6. 
Цilrанче, -ета с, зб. Циганчад, Циганчади 

3.1.3.; 14.1.3.с. 
цИrанчити и циганчити, -йм, прип. сад. 

циганчећи и циганчећи 14.5.1.1.(4) = цигаии

ти, циганйм, прип. сад. цилiнећи 14.5.1.1.(4) = 

циганисати, -ишем, прип. сад. циганишући 

14.5.1.1.(2). 
Циганчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. Ци

ганчићи, Циганчйћii 3.1.3.; 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь.с. 
Циганчица, -е ж, мн. Ципiнчице, Ципiнчй

ца 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
цигара, -е ж, ген. мн. цигара = цигарета, -е 

ж, ген. мн. цигарета 14.1.2.1.Ь. 

цигарета = цигара (В.) 
цигарёт-папир, цигарёт-папира м, мн. цига

рёТ-П8ПИРИ, ЦИГ8рёТ-П8пира 12.2.1.8.; 14.1.1.с. 
цигарлук, -8 м, мн. цигарлуци, цигарлука, 

цигаРЛУЦИМ8 = цигаршпиц, -8 М, мн. цигар
шпици, цигаршпйца 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

цигаршпиц = цигарлук (В.) 

цигла (не цигља), -е ж, ген. мн. цигала и ци

глй 14.1.2.1.Ь. 

цигла н = циглен (В.) 
циглана, -е Ж, ген. мн. цигшiна 14.1.2.1.Ь. 



цигларев 

цигларев = цигларов, -а, -о, ген. мн. -их 
4.2.а.; 14.3. 

цигларка, -ё ж, дат. цигларки (не -ци), ген. 

мн. цигларки 1l.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
цигларов = цигларев (в.) 
циглен, -а, -о, одр. циглени, -а, -о, ген. мн. 

-их = циглан, -а, -о, одр. циглани, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
цИrлй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
цигло, прил. 14.6. 
цигља не него цигла (в.) 

цизелiipан, -а, -о, одр. цизелирани, -а, -о, ген. 

мн. их 4.2.а.; 14.3. 
цизелйрано, прил. 14.6. 
цизелйраност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цизелер неуоб. = цизелист(а) (в.) 

цизелист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. = неуоб. цизелер, -ера м, вок. цизелёру, 

мн. цизелери, цизелера 14.1.1.а.С. 

цизеловати, -ујём, прил. сад. цизелујући, 

неуоб. 14.5.1.1.(2) (и цизелирати, цизелирам, 
3. л. мн. цизелнрају, прил. сад. цизелнрајући 

14.5.1.1.(3». 
цијан, -ана м, хем. 5.1.5.; 14.1.1. 
цијановодонйк, -н ка м, хем. 12.1.3.; 14.1.1. 
цијановодоничан, -ч на, -ч но, одр. цијано-

водонични, -а, -о, ген. мн. -их, хем. 6.2.3.; 4.2.а.; 
12.1.3.; 14.3. 

цијев ијек. (ек. цев), -и ж, инстр. цијеви и ције

вљу (ек. цёви и цёвљу), лок. цијеви (ек. цеви), мн. 

цијеви, цијеви, цијевима (ек. цёви, цеви, цеви

ма) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.2. 
цијевка ијек. (ек. цевка), -ё ж, дат. -ци И -ки, 

ген. мн. цйјевака и цйјевки (ек. цёвака и цёвки) 

2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.2.Ь.; 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 
цијевчити ијек. (ек. цевчити), -им, прил. сад. 

цијевчёћи (ек. цёвчёћи) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
циједити (се) ијек. (ек. цедити (се», циједим 

(се) (ек. цёдим се), прил. сад. циједёћи (се) (ек. це

дёћи (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
цијеђ ијек. (ек. цеђ), цијеђа (ек. цеђа) м И ције

ђи (ек. цёђи) ж, мн. цијеђи, цијеђи (ек. цёђи, цёђи) 

2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1.; 14.1.2.2. 
цијеђење ијек. (ек. цеђење), -а с, ген. мн. ци

јеђёња (ек. цеђёња) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 

цијепљење 

цијел = цио (не цјео) ијек. (ек. цео (не цел», 
цијела, цијело (ек. цела, цело), одр. цијели (ек. цё

ли), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 7.2.3.Ь.; 
14.3. 

цијелац ијек. (ек. целац), -лца м, инстр. -лцем 

(не -ом), мн. -лци, цијелаца (ек. цёлацii) 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.1.; 7.2.2.а.; 14.1.1.Ь.С. 

цијелити ијек. (ек. целити), цијелим (ек. цё

лим), прип. сад. цијелёћи (ек. целёћи), (РМС: 

"Йесн. лечиши, исцељиваши") 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

цијело ијек. (ек. цело) с, -ог(а), -ом(е), -их, 

(целина; мат. потпуна величина) 4.2.а.; 14.3.; 
14.1.3. 

цијелост ијек. (ек. целост), -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 2.1.1.; 2.2.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

цијељење ијек. (ек. цељење), -а с, ген. мн. ци

јељёња (ек. цељёња) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
цијељети ијек. (ек. целети), цијелим (ек. це

лим), прид. рад. цијелио, цијељела, цијељело (ек. 

целео, целела, целело), прил. сад. цијелёћи (ек. 

целёћи), (РМС: "зарашћиваши, зашвараши се 

(о рани)") 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
цијена ијек. (ек. цена), -ё ж, ген. мн. цијена (ек. 

цена) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
цијенење не него цијењење (в.) 

цијенити (се) ијек. (ек. ценити (се», цијеним 

се (ек. цёним (се», прип. сад. цијенёћи (се) (ек. це

нёћи (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
цијењен ијек. (ек. цењен), -а, -о, одр. цијење

ни (ек. цёњени), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 
4.2.а.; 14.3. 

цијењење (не цијенење) ијек. (ек. цењење), 

-а с, ген. мн. цијењёња (ек. цењёња) 2.1.1.; 2.2.1.; 
14.1.3. 

цијепање ијек. (ек. цепање), -а с, ген. мн. ци

јепања (ек. цепања) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
цијепати (се) ијек. (ек. цепати (се», цијепам 

(се) (ек. цёпам (се», прип. сад. цијепајући (се) (ек. 

цепајући (се» 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
цијепити (се) ијек. (ек. цепити (се», цијепим 

(се) (ек. цёпим (се», прип. сад. цијепёћи (се) (ек. 

цепёћи (се», хрв., у српском уоб. вакцинисати 

(се) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
цијепљење ијек. (ек. цепљење), -а с, ген. мн. 

цијепљёња (ек. цепљёња) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
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цијетка 

цијетка = цједйљка (в.) 
цију, узв. 5.1.5. 
цију к, -а м, мн. цйјуци, цйјука, цйјуцима 

5.1.5.; 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цијукав, -а, -о, одр. цијукавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 5.1.5.; 4.2.а.; 14.3. 
цијукати, цијучём, прип. сад. цијучући и 

цијукати, цијучём, прип. сад. цијучући 5.1.5.; 
1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 

цијукнути, цијукнём и цијукиути, цијук

нём 5.1.5.; 14.5.1.1.(1). 
цикати, цичём, прип. сад. цичући 1I.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
цикличан, -чна, -ч но, одр. цикличнй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цикличкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
цикло-, преф. 

циклометар, -тра М, мн. циклометри, цикло

метара 6.2.1.; 14.1.1.С. 
циклотрон, -а м, мн. цйклотрони, цйкло

трона 14.1.1.С. 

цИкЛОТРОНСКii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
цикорија, -е ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-йја, бот. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
циктавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
циктiј, -а м, мн. цйктаји, цйктаја 5.1.5.; 

14.I.I.С. 

циктати, цикћём, прип. сад. цйкћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
цикУтавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цикУтати, цикућём, прип. сад. цикућући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цикцак (уоб. цик-цак), индкп., (ПМС: "цик

цак крешаље, цикцак линија" исто и Клајн 

2009). 
цикцакаст, -а, -о, одр. цикцакастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
цiле-мiле, прип. 12.2.; 14.6. 
циликавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
циликати, циличём, прип. сад. циличући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.(2) и циликам, прип. сад. цили-
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циничност 

кајући 14.5.1.1.(3) и циликати, цилйчем, прип. 
сад. циличући ll.l.l.b.; 14.5.1.1.(2). 

циликнути, цilлйкнём 14.5.1.1.(1). 
циликтати, циликћем, прип. сад. циликћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цilлиндар (не цilлиндер), -дра м, мн. ци

линдри, цилиндара и цилиндар (не цилин

дер), -дра м, мн. цилиндри, цилиндара 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

цilлиндаРСКii и цилиндарскii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
цилиндер не него цилиндар (в.) 

цилиндрiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
цилиндричан, -ч на, -ч но, одр. цилиндрич

нй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цилиндричкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
цилиндрички, прип. 3.1.3.; 14.6. 
циљ, -а м, пок. цИљу, мн. цИљеви, цИљёва 

14.1.1.С. 

цИљано, прип. 14.6. 
циљати, цИљам, прип. сад. цИљајући 

14.5.1.1.(3). 
циљнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
циљност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цимбал (не кимбал), -а м, мн. цимбал и, цим

бiiла = уоб. цимбало, -а с, мн. цимбал а, цимба

ла, 14.1.1.С. 

цимбалист(а), -ё м, мн. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

цимбало уоб. = цимбал (в.) 

цимент не него цемент (в.) 

цимента не него цемент (в.) 

циментирати не него цементирати (в.) 

циметњiк, -а М, мн. циметњiiци, циметњака, 

циметњацима, бот. 14.1.1.С. 

цииilзам, -зма м 6.2.1.; 14.1.1. 
циник, -а м, вок. цини че, мн. циници, цинйка, 

циницима lI.1.1.a.(I); 1I.2.1.(2); 14.1.1.d. 
циничан, -ч на, -чно, одр. циничнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
циничкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
циничност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 



Цilнкан 

Цilнкан = уоб. цilнчан (В.) 
цинковати, -ујём, прип. сад. цинкујући 

14.5.1.1.(2). 
Цинцiр, -а м, иистр. -ом И -ем, ми. Цинцари, 

Цинцара = Цинцарин, -а м, ми. Цинцари, Цин

цара 1.2.1.1.d.; 14.1.1.Ь.с. 
цинцiр, -а м, ВОК. -е и у, иистр. -ем и -ом, ми. 

цинцари, цинцара = цинцарин, -а м, ми. цин

цари, цинцара 14.1.1.Ь.с. 

цинцарити, цинцарйм, прип. сад. цинщiрё

ћи 14.5.1.1.(4). 
Цинцарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ми. Цинцар

ке, Цинцаркй 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
цинцарлук, -а м, ми. цинщiрлуци, цинцар

лука, цинцарлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
Цинцiр-Марковиli, -а м, (ПМС: " .. . Шан

geM Цвешковuћ-Цuнцар-Марковuћ") 1.2.1.1.а.; 

12.2.2.; 14.1.1. 
Цинцiрче, -ета с, ми. Цинцарчад, Цинцар

чiiди 3.1.3.; 14.1.3.с. 
цilнчан, -а, -о, одр. цинчанй, -а, -о, геи. ми. 

-йх = р. Цilнкан, -а, -о, одр. цинканй, -а, -о, геи. 
ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

цио = цијел (В.) 
ционilзам, -зма м, поnит. 6.2.1.; 14.1.1. 
ционист(а), -ё м, ми. -и, -йста, -истим а 

14.1.1.е. 

ционilстичкй, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

ционисткиња, -ё ж, геи. ми. ционисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
цИnал, -пла м, ми. ципли, ципiiла, зооn. 6.2.1.; 

14.1.1.с. 

цilпела, -ё ж, геи. ми. ципёла 14.1.2.1.Ь. 

цilпеЛiр, -ара м, ВОК. -ару и -аре, иистр. -аром 

и -арем, геи. ми. ципелара 14.1.1.а.Ь. 

цilпелiрев = цilпеЛiров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
цilпеЛiрка, -ё ж, дат. ципеларки (не -ци), геи. 

ми. ципеларкй 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

цilпеЛiров = цilпеЛiрев (В.) 
цilпелiрскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
цilпелiрство и ципеларство, -а с, ми. -ства, 

-става 6.2.2.а.; 14.1.3. 
цilпелица, -ё ж, геи. ми. ципелйца 14.1.2.1.Ь. 

цИnлиli, -а м, ми. циплићи, циплйћа, (дем. од 

ципал) 3.2.3.; 14.1.1.с. 

цИста 

цирада боље церада (В.) 

Циранкјевич (пољ. Суrапkiеwiесz), -а м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
ЦИрих (ием. Ziirich), -а м 1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
цирка, прип., (погрешно "цирка око") 14.6. 
цilркл, -а м, ми. цирклови, цирклова 

14.1.1.с. 

ЦilРКОН, -она м, ми. циркони, циркона 

14.1.1.с. 

цilрконијум, -а м, иистр. цирконијумом (и 

цilрконйј, -а, иистр. цирконйјем) 14.1.1. 
циркул8ција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, ми. 

-иј е, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
циркулационй (р. циркул8цйјскй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 5.2.3.; 5.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
циркулисати, -шём, прип. сад. циркулишу

ћи 14.5.1.1.(2) (и р. циркулирати, циркулйрам, 
3. n. ми. циркулирају, прип. сад. циркулирајући 

14.5.1.1.(3». 
цнркуммеднтерiнскй, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
цнркумполiран, -рна, -рно, одр. циркум

поларнй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.; 
14.3. 

цilркумфлекс, -а м, ми. циркумфлекси, цир

кумфлёкса 12.1.3.; 14.1.1.с. 
ЦilРКУС, -а м, ми. циркуси, циркуса 14.1.1.с. 

циркусанер, -а м, ми. циркусанери, цир ку

санёра = циркусант (уоб. циркусiнт), -а м, ми. 

циркусанти, циркусаната (и уоб. циркусанти, 

циркусаната) 14.1.1.с. 

циркусанерскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
цнркусант = цнркусанер (В.) 

циркусанткиња и циркусанткиња, -ё ж, 

геи. ми. -йња 10.2.(2); 14.1.2.1.Ь. 
циркусантскй (УОб. циркусiнтскй), -а, -о, 

геи. ми. -йх 4.2.а.; 10.2.(2); 14.3. 
циркусантски (уоб. циркусiнтски), прип. 

10.2.(2); 14.6. 
циркусијада, -ё ж, геи. ми. циркусијада 5.1.5.; 

14.1.2.1.b. 
цис-, преф. 

цИста, -ё ж, геи. ми. циста и цисти, мед. 

14.1.2.1.Ь. 
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цистектомија 

цистектомија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, 

мед. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
цистерна, -е ж, ген. мн. цистерни и цистер

на 14.1.2.1.Ь. 

цilтaT, -ата м, мн. цитати, цитата 14.1.1.с. 

цнтатолог, -а м, вок. -ложе, мн. цитатолози, 

цитатолога, цитатолозима 11.1.I.а.(I); 11.2.1.(2); 
4.1.1.с. 

цнтатолошкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
цитатоманија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
цитирати, цИтирам, 3. п. мн. цитирају, прип. 

сад. цитирајући 14.5.1.1.(3). 
цито- преф. 

цитолог, -а м, ВОК. -ложе, мн. цитолози, цито

лога, цитолозима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
цитологија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

цитолошкй (не цИтолошкй), -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
цитостатик, -а м, мн. цитостатици, цитоста

тика, цитостатицима, мед. 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
цИтра (не кИтра), -е ж, ген. мн. цитра и ци

тара 6.2.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

цilтраш, -аша м, иистр. цитрашем и цитра

шом, мн. цитраши, цитраша 14.1.1.Ь.с. 

цilтрйн, -ина м, мн. цитрини, цитрина 

14.1.1.с. 

цilтPOH, -она м, мн. цитрони, цитрона 

14.1.1.с. 

цифарнйк, -а м, мн. цифарници, цифарнйка, 

цифарницима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
цИфарскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
цiiфарскн, прип. 14.6. 
цифра, -е ж, ген. мн. цифара и цифри 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

цица-маца и цнцамаца, -е ж, ген. мн. -аца, 

(Клајн 2009: "цицамаца") 12.2.1.а.; 14.1.2.1.b. 
цица н, -а, -о, одр. цицани, -а, -о, -их 4.2.а.; 

14.3. 
цицеро, -а м, мн. цицери, цицера 14.1.1.с. 

Цицерон, -она м, вок. Цицероне 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1.а. 

цицнја, -е ж И м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, циција 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. и 14.1.1.Ь.с. = цн-
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цједйљка 

цијаш, -аша м, инстр. цицијашем (не -ом), мн. 

цицијаши, цицијаша 14.1.1.Ь.с. 

цицијiШ = циција (В.) 
цицијliшити, -им, прип. сад. цицијашёћи 

14.5.1.1.(4). 
цицијiШКЙ, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
цицијашки, прип. 14.6. 
цицијашлук, -а м, мн. цицијашлуци, цици

јашлука, цицијашлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
цilча, -ё ж, ген. мн. цича 14.1.2.1.Ь. 

цичав, -а, -о, одр. цичавй, -а, -о, ген. мн. -ЙХ 

4.2.а.; 14.3. 
цичаво, прип. 14.6. 
цичавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цичати (не чичати), -им, прип. сад. цичёћи 

14.5.1.1.(4). 
цјеваника ијек. (ек. цеваника), -ё ж, дат. 

-ци, ген. мн. -ика, бот. 2.1.2.; 2.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

цјеваница ијек. (ек. цеваница), -е ж, ген. мн. 

цU)еваница, анат. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цјевар ијек. (ек. цевар), -ара м, мн. цU)евари, 

цШевара 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1. 
цјевiiрски ијек. (ек. цевiiрски), -а, -о, ген. мн. 

-их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјеваст ијек. (ек. цеваст), -а, -о, одр. цШёва

сти, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјевовод и цјевовод ијек. (ек. цевовод и це

вовод), -а м, ген. мн. цШёвовода 2.1.2.; 2.2.2.; 
12.1.3.; 14.1.1.с. 

цјевоводнй и цјевоводнй ијек. (ек. цевовод

нй и цевоводнй), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

цјевчица ијек. (ек. цевчица), -ё ж, ген. мн. 

цU)ёвчица 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
цједилац (не цједиоц) ијек. (ек. цедилац 

(не цедиоц», цU)едиоца м, вок. цU)едиоче, ин

стр. цU)едиоцем (не -ом), мн. цU)едиоци, цШе

дилаца, цU)едиоцима 2.1.2.; 2.2.2.; 7.2.2.; 
11.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. 

цједило ијек. (ек. цедило), -а с, мн. цU)ёдила, 

цU)ёдила 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цједиљка ијек. (ек. цедиљка), -ё ж, -ци, ген. 

мн. ц(ј)едйљки и ц(ј)едиљака 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.2.Ь.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.b. = цијетка ијек. (ек. 

цетка), -е ж, дат. -ки (не -ци), мн. цијетке, цијет-



цједиоц 

кй И цйједiiка (ек. цетке, цеткй и цедака) 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.2.Ь.; 8.1.2.2.; 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

цједиоц не него цједилац (В.) 

цједiiште ијек. (ек. цедiiште), -ас, ген. мн. цШе

дйшта 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цједуљче ијек. (ек. цедуљче), -ета с 2.1.2.; 

2.2.2.; 3.1.3.; 14.1.3. 
цјелац = цијелац (В.) 
цјеливiње ијек. (ек. целивiње), -а с, мн. цШе

ливања, ц(ј)еливања 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цјеливати уоб. ијек. (ек. целивати), цU)елй

вам, прип. сад. цU)еливајући 14.5.1.1.(3) = цјело

вати ијек. (ек. целовати), ц(ј)елујём, прип. сад. 

цU)елујући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
цјелина ијек. (ек. целина), -ё ж, ген. мн. цШе

лина 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цјелисходан и цјёлисходан ијек. (ек. целис

хода н и цёлисходан), -дна, -дно, одр. ц(ј)елис

ходнй и цјёлисходни, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.; 14.3. 

цјелисходно н цјёлисходно ијек. (ек. целис

ХОДНО и цёлисходно), прип. 14.6. 
цјелисходност и цјёлисходност ијек. (ек. 

целисходност и цёлнсходност), -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

цјелица ијек. (ек. целица), -ё ж, ген. мн. цШё

лйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цјело- ијек. (ек. цело-), преф. 

цјелов ијек. (ек. целов), -а м, мн. ц(ј)елови, 

цU)ёлова 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.с. 
цјеловатн = уоб. цјеливати (В.) 
цјеловечерњй ијек. (ек. целовечерњй), -а, -ё, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјеловит ијек. (ек. целовнт), -а, -о, одр. ц(ј)е

ловитй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

цјеловито ијек. (ек. целовнто), прип. 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.6. 

цјеловитост ијек. (ек. целовитост), -ости 

ж, инетр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

цјелогодишњй ијек. (ек. целогодишњй), -а, 

-ё, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
цјелодневан ијек. (ек. целодневан), -вна, 

-вно, одр. ц(ј)елоднёвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

цјёпИво 

цјелокупан ијек. (ек. целокупан), -пна, -пно, 

одр. цU)елокупнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 

цјелокупност ијек. (ек. целокупност), -ости 

ж, инетр. -ости и -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 12.1.3.; 14.1.2.2. 

цјелоноliан ијек. (ек. целоноliан), -ћна, -ћно, 

одр. цU)елоноћнй, -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

цјелцат и цјёлцiт ијек. (ек. целцат и цёл

цвт), -а, -о, одр. цU)елцатй и цU)ёлцатй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјелцит и цјёлцйт ијек. (ек. целцит и цёл

цйт), -а, -о, одр. цU)елцитй и ц(ј)ёлцитй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 2.1.2., 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјёнкалоијек. (ек. цёнкало), -ас, ген. мн. цШён

кала (ек. цёнкала) 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цјёнкатн се ијек. (ек. цёнкатн се), -ам се, 

прип. сад. ц(ј)ёнкајући се, (ПМС: "цјенкашu се 

и цјењкашu се (ијек.)"; "ценкашu се и цењкашu 

се (ек.)"; Клајн 2009: "ценкашu се и цењкашu се: 
оба облика су у употреби у књиж. језику, мада 

приручници обично дају предност облику са 

н.") 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
цјеновнй ијек. (ек. ценовнй), -а, -о, ген. мн. 

-йх 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цјеновнйк ијек. (ек. ценовнйк), -а М, мн. цШе

новнйци, ц(ј)еновнйка, ц(ј)еновнйцима и цје

новнйк ијек. (ек. ценовнйк), -ика М, мн. ц(ј)е

новници, ц(ј)еновника, цU)еновницима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 

цјёњкати се уоб. = цјёнкати се (В.) 
цјёо не него цио (В.) 

цјепало ијек. (ек. цепало), -а с, мн. ц(ј)епала, 

ц(ј)ёпала 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
цјепаница и цјепаница ијек. (ек. цепани ца 

и цепаница), -ё ж, ген. мн. ц(ј)епанйца и ц(ј)е

шiнйца 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
цјепiч ијек. (ек. цепiч), -ача м, ВОК. ц(ј)ёпачу, 

инстр. ц(ј)епачем (не -ом), мн. ц(ј)епачи, ц(ј)е

шiча 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.1.а.Ь. 
цјепiчкй (ек. цепiчкй), -а, -о, ген. мн. -йх 

2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цјёпйво ијек. (ек. цёпйво) -а с, ген. мн. ц(ј)ё

пйва, хрв., у српском уоб. вакцина (В.) 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 
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цјепИдлака 

цјепitдлака и цјепидлака ијек. (ек. цепitдла

ка и цепидлака), -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. ми. 

-ака 2.1.2.; 2.2.2.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
цјепИдлачити ијек. (ек. цепИдлачити), 

-им, прил. сад. цU)епидлачећи 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

цјепitдлачкй и цјепидлачкй ијек. (ек. цепи

длачкй и цепидлачкй), -а, -6, ген. мн. -йх 2.1.2.; 
2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 

цјепИдлачки и цјепидлачки ијек. (ек. це

пitдлачки и цепидлачки), прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 
12.1.3.; 14.6. 

цјепкати ијек. (ек. цепкати), -ам, прил. сад. 

цU)ёпкајући 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(3). 
цјепљив ијек. (ек. цепљив), -а, -о, одр. цU)еп

љиви, -а, -6, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

цјепљивост ијек. (ек. цепљивост), -ости 

ж, инстр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 
8.2.2.1.; 14.1.2.2. 

ЦК, скр. за Централни комитет, ист. 13.2.2. 
цм, уоб. (уместо према међународној кон

венцији ст; ПМС: "ЦМ (ст), скр. ценшuмешар"; 

Клајн 2009: "Скраћеница ЦМ или ст"). 
цмакати, цмачем, прил. сад. цмачући l1.1.1.Ь.; 

14.5.1.1.(2). 
цмiIздравац, -авца м, вок. -авче, инстр. -цем 

(не -ом) мн. цмиздравци, цмиздраваца 6.2.1.; 
11.1.1.а.(I); 14.1.1.а.Ь. 

цмИздравица, -е ж, вок. -ице, ген. мн. цми

здравица 14.1.2.1.а.Ь. 

цмнздравост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
цмihдрити, -им, прил. сад. цмйздрећи и цми

здрити, -им, прил. сад. цмиздрећи 14.5.1.1.(4). 
цокла и цокла, -е ж, ген. мн. цокли И цокли 

14.1.2.1.Ь. 

цокотати, цокоћем, прил. сад. цокоћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
цоктати, цокћем, прил. сад. цокћући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
цол, -а м, лок. ц6лу, мн. цоли и ц6лови, цола 

и ц6л6ва и цОл, цола м, мн. цоли И цолови, ц6-

ла и цолова 14.1.1.с. 

црв, -а м, мн. црви, цРва и р. црви 14.1.1.с. 

црвак, -вка м, мн. цРвци, црвака, цРвцима, 

(дем. од црв) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
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црвеноармејац 

црвати се, -ам се, прил. сад. црвајући се 

14.5.1.1.(3). 
црвембрк не него црвенбрк (В.) 

црвемпёрка не него црвенпёрка (В.) 

црвен (не црљен), црвена, црвено, одр. цр-

вени, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
црвён, -и ж, инстр. црвени и црвењу, лок. цр

вени и црвени, (црвенило) 14.1.2.2.Ь. 

Црвена армија, Црвене армије ж 1.2.1.1.k.; 
14.1.2.1. 

црвенбрк (не црвембрк), -а, -о, одр. црвен

брки, -а, -6, ген. мн. -их 12.1.; 4.2.а.; 14.3. 
црвенглавка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

црвенглавки,зоол. 12.1.; 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
црвендаli, -аћа, вок. црвендаћу, инстр. -ем 

(не -ом), мн. црвендаћи, цpBeHдaћii, зоол. 3.2.3.; 
14.1.1.а.с. 

црвенети (се) ек. уп. ијек. црвењети (се) 

црвенити, црвеним, прил. сад. црвенећи (чи

нити нешто црвеним), (Клајн 2009: "Облик ЦР
венuшu, 'чинити црвеним' данас је готово пот

пуно изашао из употребе.") 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
Црвенй крст, Црвен6г(а) крста м 1.2.1.2.2.; 

1.2.1.1.п.; 14.1.1. 
Црвенй Облак, Црвен6г(а) Облака м, (ин

дијанско име) 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Црвёнка, -е ж, дат. Црвенки (не -ци) 1.2.1.1.h.; 

11.3.2.е.; 14.1.2.1. 
Црвенкапа = Црвенкапица, -е ж 1.2.1.1.Ь. 

и црвен капа, -е ж, ген. мн. црвен капа, (народна 

капа црвене боје) 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Црвенкапица = Црвен капа (В.) 

Црвенкапичин, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.l.; 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

црвенкаст и црвенкаст, -а, -о, одр. црвен

касти и црвенкасти, -а, -6, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

црвеикастожут, црвенкастожута, црвен ка

СТОЖУ-ТО,одр. црвенкастож:9ти, -а, -6, ген. мн. -их 
4.2.а.;12.1.3.; 14.3. 

црвено, прил. 14.6. 
Црвено острво, Црвен6г(а) острва с (ум. ку-

ба) 1.2.1.1.h.; 14.1.3. 
црвеноармејац, -јца м, вок. црвеноармеј

че, мн. црвеноармејци, црвеноармејаца 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.с. 



црвено-бијелii 

црвено-бијелii ијек. (ек. црвено-белii), -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
црвенобрад, -а, -о, одр. црвенобради, -а, -о, 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвеногардејац, -јца м, вок. црвеногардёј

че, мн. црвеногардејци, црвеногардёјаца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

црвеноглав, -а, -о, одр. црвеноглави, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвеноглавац, -авца м, вок. -авче, мн. црве

ноглавци, црвеноглаваца, зоол. 6.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

црвенокљун, -а, -о, одр. црвенокљуни, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвенокож, -а, -о, одр. црвенокожи, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвенокожац, -ошца, вок. -ошче, мн. црвено

кошци, црвенокожаца 6.2.1.; 8.1.2.1.; 11.1.1.а.(1); 
12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

црвенокос, -а, -о, одр. црвенокоси, -а, -о, ген. 

ми. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвенокрил, -а, -о, одр. црвенокрили, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвеноок, -а, -о, одр. црвенОоки, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвеноперка, -ё ж, дат. црвенопёрки (не 

-ци), ген. мн. црвенопёрки и црвеноперака = 

црвенперка (не црвемперка), -ё ж, дат. -ки (не 

-ци), геи. ми. црвенпёрки и црвенперака, зоол. 

6.2.2.Ь.; 11.3.2.ћ.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
црвенопруг, -а, -о, одр. црвенопруги, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвенореп, -а, -о, одр. црвенорепи, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвенорепка, -ё ж, дат. црвенорепки (не 

-ци), ген. мн. црвенорепки и црвенорепака 

6.2.2.Ь.; 1l.3.2.h.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
црвенперка = црвеноперка (в.) 

црвењача, -ё ж, ген. мн. црвёњача, бот. 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

црвењети се ијек. (ек. црвенети се), -им се, 

прил. сад. црвенёћи се (постајати црвен), (Клајн 

2009: "црвенешu се, црвенео се, ијек. црвењешu 
се, црвенио се, црвењела се.") 14.5.1.1.(4). 

црвиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. црвићи, 

црвићii и црвйli, -ића м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

црвићи, црвића 3.2.3.; 14.1.1.а.С. 

црешiрство 

црвљив, -а, -о, одр. црвљиви, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
црвљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
црволик, -а, -о, одр. црволики, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
црвоток, -а м, мн. црвотоци, црвотока, цр

вотоцима 11.2.1.(2); 12.1.3.; 14.1.1.С. 
црвоточ, -и ж, мн. црвоточи, црвоточи 

12.1.3.; 14.1.2.2.Ь. 
црвоточан, -чна, -чно, одр. црвоточни, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.1.3.; 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црвоточина, -ё ж, ген. мн. црвоточина 3.1.3.; 

12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
црвоточити, -им, прил. сад. црвОточёћи 

14.5.1.1.(4). 
црвоточност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.1.3.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
црвуљак, -љка м, вок. црвуљче, мн. црвуљ

ци, цpByљiiкa, црвуљцима, (дем. од црв) 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. 

црвчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. црвчићи, 

црвчића, (дем. од црв) 3.1.3.; 14.1.1.С. 
цревйр, -ара м, вок. црёвару и црёваре, ин

стр. -аром и -арем, мн. цревари, цревара, ек. И 

ијек. 14.1.1.а.С. 

цревара, -ё ж, ген. МН. црёвара, ек. И ијек. 

14.1.2.1.Ь. 

цреварев = цреваров, -а, -о, ген. мн. -их, ек. 
и ијек. 4.2.а.; 14.3. 

цреваров = цреварев (в.) 

цревац ек. уп. ијек. цријевац 

цревнй ек. уп. ијек. цријевнй 

црево ек. уп. ијек. цријево 

цревце ек. уп. ијек. цријевце 

црt!п ек. уп. ијек. цријеп 

цреш!на = уоб. црепара (в.) 
црепйр, -ара м, ВОК. црёпару и црёпаре, инстр. 

црепаром и црепарем, МН. црепари, црепара, ек. 

и ијек. 14.1.1.а.С. 

црепара, -ё ж, ген. МН. црёпара = црепана, -ё 

ж, ген. МН. црепана, ек. И ијек. 14.1.2.1.Ь. 

црепарев = црепаров, -а, -о, ген. МН. -их, ек. 
И ијек. 2.1.4.1.; 4.2.а.; 14.3. 

црепаров = црепарев (в.) 

црепарство,-ас,мн.црепарства,црепар

става, ек. И ијек. 6.2.2.а.; 14.1.3. 
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црепаст 

црепаст, -а, -о, одр. црёпасти, -а, -о, ген. мн. 

-их, ек. И ијек. 4.2.а.; 14.3. 
црепасто, ПРИЛ. ек. и ијек. 14.6. 
црепиli, -а м, инсТр. -ем (не -ом), МН. црепићи, 

црёпића и црепйli, -ића м, инсТр. -ићем (не -ом), 

МН. црепићи, црепића 3.2.3.; 14.1.1.С. 
цријевац ијек. (ек. цревац), -вца М, МН. цри

јевци, цријеваца (ек. цревци, црёваца) 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.1.С. 

Цријевиli, -а м 1.2.1.1.а.; 2.1.6.; 14.1.1. 
цријевнй ијек. (ек. црёвнй), -а, -о, ген. МН. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
цријево ијек. (ек. црево), -а с, МН. цријева, 

цријева (ек. црева, црева) 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.3. 
цријевце ијек. (ек. цревце), -а и -ета с, МН. 

цријевца, цријеваца (ек. цревца, црёваца и цре

ваца) 2.1.1.; 2.2.1.; 6.2.2.а.; 14.1.3. 
црiiјеп ијек. (ек. црёп), -а м, лок. цријепу, МН. 

црёпови, цреп6ва и црёпова, цреповима и црё

пови ма 2.1.1.; 2.2.1.; 14.1.1. 
цркавичав, -а, -о, одр. цркавичави, -а, -о, 

ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
црквенй и црквенй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

14.3. 
црква, -ё ж, ген. МН. цј'жава (не цј'жви) 6.2.2.Ь.; 

14.1.2.1.Ь. 

црквенорускй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
црквеноруски, ПРИЛ. 12.1.3.; 14.6. 
црквенославёнскй = црквенословёнскй, 

-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црквењак, -ака м, ВОК. црквењаче, МН. цр

квењаци, црквењака, црквењацима lI.1.1.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1.d. 

црквењачкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

црквењаштво, -а с 14.1.3. 
црквица и црквица, -ё ж, МН. црквица и цр

квица 14.1.2.1.Ь. 

цркнут, -а, -о, ОДр. цј'жнути, -а, -5, ген. МН. 
-их 4.2.а.; 14.3. 

цркнути = црliи (в.) 

црљен не него црвен (в.) 

црмпураст, -а, -о, ОДр. щ)мпурасти, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
црн, црна, црно, одр. црни, -а, -о, ген. МН. -их, 

КОМП. црњи, најцрњи 4.2.а.; 14.3.3.; 14.3. 
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црноберзијанка 

Црна ropa, -ё ж, Скопска Црна гора (плани
на) 1.2.1.1.ћ.; 1.2.1.2.2.Ь.; 14.1.2.1. 

Црна Гора, -ё ж, (држава) 1.2.1.1.ћ.; 

1.2.1.2.2.а.; 14.1.2.1. 
Црна река, -ё ж, 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
црнац, -нца М, ВОК. црн че, инсТр. црнцем (не 

-ом), МН. црнци, црнаца, (припадник црне расе) 

6.2.1.; lI.1.1.a.(I); 14.1.1.С. 
Црнац, -н ца М, инстр. ЦРнцем (не -ом), (при

падник етничке скупине у Америци) 1.2.1.1.d.; 
6.2.1.; 14.1.1. 

црначкй, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

црначки, ПРИЛ. 3.1.3.; 14.6. 
црндаli, -аћа м, ВОК. црндаћу, инстр. -ем (не 

-ом), МН. црндаћи, црндаћа 3.2.3.; 14.1.1.С. 
црнети ек. уп. ијек. црњети 

црнёње не него црњёње (в.) 

Црнй врх, Црног(а) врха м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Црнй Дрим, Црног(а) Дрима м 1.2.1.1.h. 
Црнй контйнент, Црног(а) континента м, 

(Африка) 1.2.1.1.ћ. 

црнити, црним, ПРИЛ. сад. црнёћи, (чинити 

црним) 2.2.6.; 14.5.1.1.(4). 
црн ка, -ё ж, дат. црнки (не -ци), ген. МН. црн

ки 1I.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
црнкаст, -а, -о, одр. црнкасти, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
црнкасто-, преф. 

црнкасто, ПРИЛ. 14.6. 
црнкиња, -ё ж, ген. МН. црнкиња, (припад

ница црне расе) и Црнкиња, -е ж, ген. МН. Црн

киња, (припадница етничке скупине у Аме

рици) 14.1.2.1.Ь. 

Црнковиli мл8ђй, Црнковића млађёг(а) м 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
црно-, преф. 

црно и црно, ПРИЛ. 14.6. 
ЦРНО море, Цри5г(а) мора с 1.2.1.1.h.; 

14.1.3. 
црно-бео ек. уп. ијек. црно-бiiјел 

црноберзијанац, -нца М, ВОК. црноберзијан

че, МН. цриоберзијанци, црноберзијанаца 6.2.1.; 
lI.1.1.a.(I); 12.1.3.; 14.1.1.а.С. 

црноберзијанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. 

МН. -ки 5.1.5.; 1l.2.1.g.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 



црноберзitјiiнскй 

црноберзitјiiнскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.5.; 
4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 

црно-бilјел ијек. (ек. црно-бео), Ц}Јно-бијела, 

црно-бијело (ек. црно-бела, црно-бело), одр. 

црно-бијели (ек. црно-бели), -а, -о, ген. мн. -их 

2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
црнобрац, -а, -о, одр. црнобради, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнобрк, -а, -о, одр. црнобрки, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црноглав, -а, -о, одр. црноглави, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црноглавац, -авца М, вок. црноглавче, мн. цр

ноглавци, црноглаваца, зоол. 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 

12.1.; 14.1.1.а.с. 
црноглавица, -е ж, вок. -ице, ген. мн. црно

главица,зоол. 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
Црногорац, -орца М, инстр. -ем (не -ом), мн. 

Црногорци, Црногораца (уоб. и Црногорац, 

Црногорца М) 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.d. 
црногорица и црногорица, -е Ж, ген. мн. 

-ица, бот. 14.1.2.1.Ь. 

црногоричнй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

Црногорка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
црногорскй, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

14.1.3. 
Црногорско приморје, Црногорског(а) 

приморја с 1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
црногорство и црногорство, -а с 14.1.3. 
Црногорче, -ета С, мн. Црногорчад, Црно

горчiiди 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.3.с. 
Црногорчев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
црногрив, -а, -о, одр. црногриви, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црно-жут, цРно-жУ"га, црно-жу"го, одр. црно

жу,.и, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.2.1.а.; 14.3. 
црнојка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
црнокљун, -а, -о, одр. црнокљуни, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
црнокожац, -ошца, вок. -ошче, мн. црноко

шци, црнокожаца, црнокошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 12.1.3.; 14.1.1.а.с. 

Црноречанка 

црнокор, -а, -о, одр. црнокори, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнокораст, -а, -о, одр. црнокорасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнокос, -а, -о, одр. црно коси, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнокошуљiiш, -аша М, вок. црнокошуља

шу, инстр. црнокошуљашем (не -ом), мн. црноко

шуљаши, црнокошуљаша 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
црнокрил, -а, -о, одр. црнокрили, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнокрилац, -илца М, вок. црнокрилче, мн. 

црнокрилци, црнокрилаца 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 

12.1.3.; 14.1.1.с. 
црнолнк, -а, -о, одр. црнолики, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црномантitјiiШ, -аша М, вок. црномантијашу, 

инстр. црномантијашем (не -ом), мн. црноманти

јаши, црномантијаша 12.1.3.; 14.1.1.а.Ь. 
црномантitјiiШКй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
црномањаст, -а, -о, одр. црномањасти, -а, 

-о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
Црноморац, -орца М, мн. Црноморци, Цр

номораца 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 14.1.1.с. 
црноморскн, -а, -о, ген. МН. -их 1.2.2.1.; 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
црноног, -а, -о, одр. црноноги, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнОок, -а, -о, одр. црнОоки, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црноокаст, -8, -о, одр. црнОокасти, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнопёран, -рна, -рно, одр. црнопёрни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црноперка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.ћ.; 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
црнопољнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.3.; 

14.3. 
црнопут, -а, -о, одр. црно пути, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнореп, -а, -о, одр. црнорепи, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
Црноречанин, -а М, мн. Црноречiiни, Црно

речана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.с. 
Црноречанка, Црноречанке Ж, дат. -ки (не 

-ци), ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
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црноречкii 

црноречкii ек. уп. ијек. црноријечкii 

црноризац, -псца м, ВОК. црноришче, МН. 

црнорпсци, црноризаца, црнорпсцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 8.2.2.1; lI.I.I.a.(I); 14.1.1.а.с. 

црноријечкii ијек. (ек. црноречкii), -а, -о, ген. 

МН. -их 2.1.1.; 2.2.1.; 4.2.а.; 12.1.3.; 14.3. 
црнорукац, -кца м, инстр. -ем (не -ом), МН. цр

норукци, црнорукаца 6.2.1.; 12.1.3.; 14.1.1.с. 
црностотинаш, -аша м, инстр. -ем и -ом, 

МН. црностотинаши, црностотинаша 12.1.3.; 
14.1.1.С. 

црностотинаШКii, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 

12.1.3.; 14.3. 
црнцат-црнцијат, -а, -о, одр. црнцатй и црн

цијатй, -а, -о, ген. МН. -йх, (РМС: ,,(обично у ве

зи са: црн црнцат, црн црнцијат) сасвим црн.") 

4.2.а.; 14.3. 
црнче, -ета с, МН. црнчад, црнчади 3.1.3.; 

14.1.3.С. 

црнчити, -йм, ПРИЛ.сад. црнчећи 14.5.1.1.(4). 
Црнчиli, -а м, ИНСТр. Црнчићем (не -ом) 

1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
црнчиli, -а м, И"СТр. -ем (не -ом), МН. црнчи

ћи, црнчйћа 14.1.1.c.d. 
црњёње (не црнење), -а с, ген. МН. ЦЈЈњења 

14.1.3. 
црњети ијек. (ек. црнети), црнйм, ПРИЛ. 

сад. црнећи, (постајати црн) 2.1.2.; 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

црпаљка, -е Ж, дат. -ци, ген. МН. -кй 1I.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

црпити = уоб. црпсти (В.) 

црпка, -е Ж, дат. -ки и -ци, ген. МН. цј'шiiка и 

црпкй 6.2.2.Ь.; 1I.3.2.h.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
црпсти и црпсти, цf>пем, ПРИЛ. сад. црпући, 

(ПМС: "црйсши, црпем (црпу, црпећи, црпао, 

црпла, црпен; тако и исцрйсши и исцрйиши, 

йоцрйсши и йоцрйиши; прва вар. је старија и 

даје јој се ИЗВ. стилска или и нормативна пред

ност"; Клајн 2009: "црйсши, црйем, они црйу; 
црйући; црйао, црйла; црЙен. Допушта се и цр

йиши, црйим, они црйе; црйећи; црйио, црйила; 

црЙљен.") 14.5.1.1.(1). 
цртаНii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
цртанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. цр

танкй и неуоб. цртанака 6.2.2.Ь.; 11.3.2.ћ.; 

14.1.2.l.b. 
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цушпајз 

цртање, -а с, ген. МН. цртања 14.1.3. 
цртаliи, -а, -е, ген. МН. -их 3.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
цртач, -ача м, ВОК. цртачу, ИНСТр. цртачем (не 

-ом), МН. цртачи, цртачii 3.1.3.; 14.1.1.а.С. 
цртачица, -е Ж, ген. МН. ЦРПlчйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

цртачицин (не цртачичин), -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
цртачичин не него цртачицин (в.) 

цртачкii, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

цртеж, -а м, инстр. -ом, МН. ЦЈлежи, цfлежа 

14.1.1.Ь.С. 

црliи = цркнути, цј'жнем 14.5.1.1.(1). 
цсл., скр. црквенословенскii 13.3.1. 
цуп (а), УЗВ. 

цурак, -рка М, МН. цурци, цурака, цурцима 

6.2.1.; 1I.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цурёње, -а с, ген. МН. цурења 14.1.3. 
цуретак, -тка М, МН. цуреци, цуретака, цуре

цима, (хипок. од цура) 6.2.1.; 1I.2.1.(2); 14.1.1.С. 
цурети не него цурити (в.) 

цурикати, -ам, ПРИЛ. сад. цурикајући 

14.5.1.1.(3). 
цурикнути, цурикнем 14.5.1.1.(1). 
цурити (не цурети и цурјети), -им, ПРИЛ. 

сад. цурећи 14.5.1.1.(4). 
цури ца, -е Ж, ген. МН. цурйца 14.1.2.1.Ь. 

цури цин не него цуричин (в.) 

цуричин (не цури цин), -а, -о, ген. МН. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
цуричица, -е Ж, ген. МН. цуричйца 3.1.3.; 

14.1.2.1.Ь. 

цурјети не него цурити (в.) 

Цуру га (јап. Tsuruga), -е Ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.l.2.l.b. 

Цуруока (јап. Tsuruoka), -е Ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

Цуца, -ё ж, ген. МН. Цуца 1.2.l.l.d.; 14.l.2.l.b. 
Цуце, Цуца Ж МН. 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Цуцкиња, -е Ж, ген. МН. Цуцкиња 1.2.1.1.d.; 

14.1.2.1.Ь. 

цуцла, -е Ж, ген. МН. цуцли 14.1.2.1.Ь. 

Цушима (јап. Tsushima), -е Ж 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

цушпајз (не чушпајз), -а м, МН. цушпајзи, 

цушпајза 14.1.1.С. 



ч-двадесет осмо слово азбуке; означава 

безвучни, палатални, сливени сугласник (се

миоклузив); осим у речима где му је по ети

мологији место: чаша, чеgо, чело, настаје и као 

резултат палатализације у промени и творби 

речи: вичем, вуче,ручешина, скачем, йiлачиши 

(В. Преглед правила т. 11.1.0.); учествује у јед
начењу по звучности или утичући на промену: 

оgчейиши> ошчейиши, или се сам мења у свој 

звучни парњак џ: учиши - учбеник > уџбеник 
(т. 3.1. и 8.1.); често се јавља у наставцима за 
творбу: -ач, -ачак, -ачац, -ачина, -чича, -чић, 

-ич, итд. (т. 3.1.3.) 
ч. (с тачком), екр. читај, ч (без тачке), екр. 

час, сат 1З.1.1.а. 

Чаадајев, -а м, инетр. Чаадајевим и Чаада

јевом 14.1.1.Ь. 

Чаадајевљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чабар и чJiбар, -а м, ннетр. -ом, мн. -ови, -ова 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
Чабеј (ал6. <;:аЬеј), -а м, инетр. Чабејом 

15.l.l.b.; 14.l.l.b. 
чабренй и чJiбренй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
чабренйк и чJiбренйк = чабрењiк и 

чабрењiк (В.) 

чабреннца и чJiбреница, -е ж, ннетр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чабрењiк, -а м, мн. чабрењаци, чабрењака, 

чабрењацима и чабрењiк, -ака м, мн. чабре

њаци, чабрењака, чабрењацима = чабренйк и 

чJiбренйк, -а м, мн. -йци, -йка, -йцима, (мотка 

на којој се носи чабар) 11.2.1.(2); 14.1.1. 

Ч 

чабриl1, -а м, инетр. -ем (не -ом), мн. чабрићи, 

чабрйћа и чJiбриl1, -а м, инетр. -ем (не -ом), мн. 

чабрићи, чабрићii = чJiбрица, -е, ннетр. -ом, ген. 
мн. чабрйца 3.2.3.; 14.1.1.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

чJiбрица = чабриl1 и чiбриl1 (В.) 
чаброноша, -е м, ген. мн. чаброноша 

14.1.1.Ь. 

чавка, -е Ж, дат. чiiвки (06. него чiiвци), ген. 

мн. чiiвкй, р. чавiiка 6.2.2.; 11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 
чавкун не него чапкун (В.) 

чаворнти, -им, прил. сад. чаворећи 

14.5.1.1.(4). 
чаврљав, -а, -о, одр. чаврљавй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
чаврљаво, прнл. 3.1.1.; 14.6. 
чаврљавост, -ости Ж, инетр. -ости и -ошћу 

3.3.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чаврљало, -а с, ген. мн. чаврљiiла 14.1.3. 
чаврљати (не чеврљати), -ам, прил. сад. ча

врљајући = џаврљати, -ам, прил. сад. џаврља

јући 14.5.1.1.(3). 
чаврљуга, -е Ж, дат. -зи, геи. ми. чаврљуга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чавч(и)јй, -а, -е, ген. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чавче, -ета с 3.1.3.; 14.1.3. 
чiвчиl1, -а м, инетр. -ем (не -ом), ген. чавчй

ћii 3.2.3.; 14.1.1.с. 
чавчица, -е Ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца, (дем. 

од чiвка) 14.1.2.1.Ь. 

чагрљати, -ам, прил. сад. чагрљајући 

14.5.1.1.(3). 
чагргати = чегргати (В.) 
чЦцити, -йм, прил. сад. чадећи 14.5.1.1.(4). 
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чацор 

чацор, -а М, МН. чiiдори, чiiдора и чiiдорови, 

чiiдорова и заст. чiдор, чадора м, мн. чадори, 

чадора и чадорови, чадорова, зб. чацорје и ча

дорје, -а с 14.1.1.с.; 14.1.3. 
чацОРСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чадорчиll, -а м, ннстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

чадорчићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
чiiђ, чађи ж, инстр. чађи и чађу, пок. чађи, ген. 

мн. чiiђи 3.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чiђав,-а, -о, одр. чађави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
чiђавац, -авца м, вок. чађавче, мн. чађавци, 

чађаваца, чађавцима 3.1.1.; 6.2.1.; 14.1.1. 
чiђавити, чађавим, прнп. сад. чађавё

ћи и чађавити, чађавим, прнп. сад. чађавёћи 

14.5.1.1.(4). 
чiђавица, -ё ж, вок. чађавице, ннстр. -ом, ген. 

мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

чiђаво, прип. 14.6. 
чiђавост, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чiђёње, -а с, ген. мн. чађёња, (према чацити 

и чађити) 14.1.3. 
чiђити, -им, прнп. сад. чађёћи 14.5.1.1.(4). 
Чiир, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, (део 

Ниша) 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чiир, -а м, инстр. -ом, мн. чаири, чаира и ча

iip, -ира м, ннстр. -ом, мн. чаири, чаира, (ливада, 
пашњак) 14.1.1. 

чiј, -а м, ннстр. -ем, мн. чајеви, чајёва и чiiј, 

чаја м, ннстр. -ем, мн. чајеви, чајёва 14.1.1. 
Чiјавец, Чајавца (не Чајавеца и Чајёвца) 

м, инстр. Чајавцем (не -ом), (СТЈП 2: 312-336) 
1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

чајiнка, -ё ж, дат. чајанци и чајанки, ген. мн. 

чајанки 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чiјевац, -ёвца м, инстр. -ем (не -ом), бот. 

6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
ЧЦјетина, -ё ж 1.2.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
Чајковскii, Чајковског(а) м, инстр. Чајков

ским 1.2.1.1а.; 15.1.1.Ь. 

чiiјнiiк, -а м, мн. чiiјнйци, чiiјникii, чiiјници

ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Чiiјнiiче, Чiiјнича с, ннстр. Чiiјничем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.3. 
чiiјнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
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чамотно 

чајl,lија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, ннстр. -ијом, 

мн. чајџије, чајџија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чајl,liiница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.4.3.; 14.1.2.1.Ь. 
чак, прнп. 14.6. 
чак., СКр. за чакавски 13.3.1. 
чакетати, -ћём, прип. сад. чакећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2). 
чакавац, -авца м, ннстр. чакавцем (не -ом), мн. 

чакавци, чакiiваца, чакавцима 6.2.1.; 14.1.1.а. 
чакавизам, -зма м, мн. -зми, -зама 6.1.3.; 

14.1.1.С. 

чакiвка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
чакавскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чакавски, прип. 14.6. 
чакавштина и чакавштина, -ё ж, ген. мн. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

чакља, -ё ж, ген. мн. чакiiља и чакљи и ча

кља, -ё м, ген. мн. чiiкiiља, (мађ. мотка којом се 

нешто вади из воде) 6.2.2.; 14.1.2.1. 
чакљати, -ам, прип. сад. чакљајући 

14.5.1.1.(3). 
Чаковец, Чаковца м, пок. у Чаковцу, (СТЈП 

2: 312-336) 1.2.1.1.d. 
чаковечкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чактiр, -ара м, инстр. чакпiром, мн. чактари, 

чактара, (звоно овна предводника) 14.1.1.Ь. 

чакшире, чакшира ж МН., (тур. панталоне) 

14.1.2.1.Ь. 

чалабрчак, -ч ка м, мн. чалабрчци, чалабрча

ка, чалабрчцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.Ь. 
чiiлма, -ё ж, ген. мн. чалма, чалiiма и чалми 

14.1.2.1.Ь. 

чамац, -мца м, инстр. чамцем (не -ом), мн. 

чамци, чамаца 6.2.1.; 14.1.1. 
чамети не него чамити (в.) 

чамити (не чамети и чамјети), -им, прип. 

сад. чамёћи 14.5.1.1.(4). 
чамјети не него чамити (в.) 

чамљёње, -а с 14.1.3. 
чамов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чамовина, -ё ж, ген. мн. чамовйнii 14.1.2.1.Ь. 

чамотиња, -ё ж, ген. мн. чамотиња 

14.1.2.1.Ь. 

чамотiiњскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чамотно, прнп. 14.6. 



Чiмпи 

Чiмпи (не Ћiмпи, итал. Ciampi), -иј а М, 
инстр. -иј ем, (Клајн 2009: 269) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 
15.1.1.Ь. 

Чампино (не Ћампино, итал. Ciampino), -а 
М, (В. Клајн 2009) 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь. 

Чамполи (итал. Ciampoli), -иј а М, инстр. -иј ем 
1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 5.1.5. 

чамчиli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. чамчи

ћи, чамчйћа и чамчiili, -ића М, инстр. чамчићем 

(не -ом), мн. чамчићи, чамчића 3.1.3.; 14.1.1.с. 
чамџија, -е и чамџија, -е М, мн. -е, -йја 3.4.3.; 

14.1.2.1. 
чамџијин и чамџијин, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чамџiiјскii и чамџiiјскii, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
чанак, -нка М, мн. чанци, чанiiка, чанци

ма и Ч8нак, -нка, мн. чанци, чанака, чанцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
Чанг Кај Шек, Чанг Кај Шека М, кин. 

1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чангараци, чангарака М МН., чангарацима 

14.1.1.с. 

чанrрilзав = чанrрilжљив (В.) 

чангрilзавац = чангрilжљивац (В.) 

чангризалица = чангрilжљивица (В.) 

чангрilзаво = чангрilжљиво (В.) 
чангрilзав = чангрilжљив, -а, -о, одр. чан-

гризавй = чангрижљивй, -а, -о, ген. мн. -йх КОМП. 

чангрижљивијй, најчангрижљивијй = џаНГРil

зав = џангрilжљив, -а, -о, одр. џангризавй = 
џангрижљивй, -а, -о, ген. мн. -йх КОМП. џан

грижљивијй, најџангрижљивијй 3.4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

чанrризавац и чанrрilзавац = џангрilза
вац и џангризавац, -авца М, ВОК. -авче, инстр. 

-авцем (не -ом), мн. -авци, -aBiiцa = чангрilжљи

вац = џангрilжљивац, -ивца М, ВОК. -ивче, ин
стр. -ивцем (не -ом), мн. -ивци, -иваца 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(l); 14.1.1. 

чангрilзаво = џангрilзаво = чангрilжљиво 
= џангрilжљиво, прил. 14.6. 

чангрilзавiiст = џангрilзавiiст, -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чангризалица = џангризалнца = чангрil

жљивица = џангрilжљивица, -е ж, ВОК. -е, ин
стр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чаплиновскii 

чангризало = џангризало, -а с и М, мн. -а, 

-ала 14.1.3. 
чангризати, чангрйзам, прил. сад. чангри

зајући = џангризати, џангрйзам, прил. сад. 

џангризајући, (ПМС: "џанiрuзашu, џанiрuза

ЛО, џанiрuзав и џанiрuжљuв, поред обичнијег 

чанiрuзашu итд.") 14.5.1.1.(3). 
чангрљати, -ам, прил. сад. чангрљајући 

14.5.1.1.(3). 
чангура, -е ж, мн. чангуре, чангура 

14.1.2.1.Ь. 

Чангчуен (кин. Changchun), -а М 1.2.1.1.h.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Чангша (кин. Changsha), -е ж 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
чандрљати = џандрљати (В.) 
чандрљив = џандрљив, -а, -о, одр. чандр

љивii, -а, -о, ген. мн. -йх, (који приговара, сва

дљив) 3.4.2.; 4.2.а.; 14.3. 
чандрљивац = џандрљивац (В.) 
чандрљиво = џаидрљиво (В.) 
чандрљИВiiСТ = џандрљивiiст (В.) 

чанколиз, -а М, ген. мн. чанколйза = чанко-

лизац, -еца М, ВОК. -ишче, инстр. -нецем (не -ом), 

мн. -нсци, чанколйзаца и чанколизац, -сца М, 

ВОК. -ишче, инстр. -исцем (не -ом), мн. -исци, -иза

ца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(l); 14.1.1.с. 
чанколизац и чанколизац = чанколиз 

(В.) 

чанколизити, чанколизйм, прил. сад. чан

колижући 14.5.1.1.(4). 
Чантавiiр, -ира М, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
Чантавирац, -ирца м, мн. Чантавирци, Чан

пiвйраца 1.2.1.1.d 
ЧантаВiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 1.2.1.1.d 
чантрати, -ам, прил. сад. чантрајући 

14.5.1.1.(3). 
Чапек, Чапека (не Чапка) М, (СТЈП 2: 

312-336) 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
чiпкати, -ам, прил. сад. чапкајући 

14.5.1.1.(3). 
чапкун (не чавкун), -уна м, ВОК. чапкуне, 

мн. чапкуни, чапкуна, (тур. враголан; коњ сит

на, брза хода) 14.1.1.Ь. 

чаплиновскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
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чauља 

чauља, -е Ж, ген. мн. чRпаља и чапљи 6.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

чапљаст, -а, -о, одр. чапљасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чauљии, -а, -о, одр. чапљини, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чauљински, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чauљиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), ген. мн. ча

пљићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чauљица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чар, -и Ж, инстр. чари и чарју, мн. чари, ча

ри 14.1.2.2. и чар, -а м, ннстр. -ом, мн. чари, ча
ра 14.1.1. 

чаракати, -ам, прил. сад. чаракајући 

14.5.1.1.(3). 
чаралац (не чараоц), -аоца м, вок. чараоче, 

ннстр. чараоцем (не -ом), мн. чараоци, чаралаца, 

чараоцима (не чаралацима) 7.2.2.; 14.1.1. 
чаралачки, -а, -о, ген. мн. чаралачких 4.2.а.; 

14.3. 
чаралица, -е Ж, вок. чаралице, ннстр. -ом, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

чараи, -рна, -рно, одр. чарни, -а, -о, ген. мн. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чараоц не него чаралац (в.) 

чарапа, -е Ж, мн. чарапе, чарапа 14.1.2.1.Ь. 

чарапiiр, -а м, вок. -у И -е, ннстр. -ом и -ем, 

мн. -и, чарапара 14.1.1. 
чарапiiрев и чарапiiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.; 14.3. 
чарапiiрка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1l.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
чарапiiриица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

чараПiiрски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чарапiiрство и чарапарство, -а с lO.3.Ь.; 

14.1.3. 
чарапаст, -а, -о, одр. чарапастй, -а. -о. ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Чарапииа, -е Ж 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1. 
чарапица, -е Ж, ннстр. -ом, ген. мн. чарапи

ца 14.1.2.1.Ь. 

чарапчииа, -е Ж, ген. мн. чарапчина 

14.1.2.1. 
чаратаиија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
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чаролија 

чарати, чiipам, прнл. сад. чарајући 14.5.1.1.(3). 
чарда, -е Ж, ген. мн. чарда и чарди 14.1.2.1.Ь. 

чJipдiiК, -а м, мн. чардаци, чардака, чардаци-

ма 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
чардаклија, -е м, дат. -ији, вок. -иј о, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чардаклијски, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чардачииа, -е Ж, ген. мн. чардачина, (ауг. од 

чJipдак) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
чардачиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), ген. мн. 

чардачићii 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
чJipдiiчки, -а, -о, ген. мн. чардачких 3.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
чJipдiiШ, -а м, инстр. -ем (не -ом) 14.1.1. 
чарка, -е Ж, ген. мн. -ки, (чаролија) 11.2.1.(1); 

11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

чJipкати, -ам, прнл. сад. чаркајући 14.5.1.1.(3). 
чарлама, -е м, мн. чарламе, чарлама, (удари

ти чарламу - подвалити, изиграти) 14.1.2.1.Ь. 

ЧJipли (енгл. Charley, Charlie), -иј а м, инстр. 
-иј ем (не -ом) 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 15.1.1.Ь. 

Чарлс (енгл. Charles), -а м, вок. Чарлсе 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чарлстои, -а м 15.1.1.а.; 14.1.1. 
чJipиути, -нем 14.5.1.1.(1). 
чJipобаи и чаробаи, -бна, -бно, одр. чаробни 

и чаробни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чаробиица и чаробиица, -е м, ннстр. -ом, мн. 

-е, -и ца 14.1.2.1.Ь. 

чаробиица и чаробиичии, -а, -о, ген. мн. -их 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
чJipобио и чаробио, прил. 14.6. 
чJipобиост и чJipобиост, -ости Ж, ннстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чаробњiiк, -ака м, вок. чаробњаче, мн. чароб

њаци, чаробњака, чаробњацима и чаробњiiк, 

-а м, вок. -аче, мн. -аци, -ака, -ацима 1I.1.1.а.(1); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
чаробњачки и чаробњiiчки, -а, -о, ген. мн. 

-их 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чаробњаштво, -а с, мн. -штва, -штава 6.2.2.; 

14.1.3. 
чаројице, чаројица Ж мн., (додоле, колеђани, 

покладне машкаре) 14.1.2.1.Ь. 

чаролија, -е Ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-иј а 5.1.5.; 14.1.2.1. 



чаролйјскй 

чаролйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

чартер, -а м, инстр. -ом, мн. чартери, чартёра 

15.1.1.а.; 14.1.1.Ь. 

чартер-л@т, чартер-л@та М, мн. чартер-лето-

ви, чартер-летова 12.2.1.а.; 14.1.1.С. 

чартерскй, -а, -о, геи. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чартitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1. 
чартнст(а), -ё м, мн. чартисти, чартиста, 

чартистима 14.1.1.е. 

чартистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

чаругuија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инстр. 

-ијом, мн. -ије, -ија, (опанчар) 3.4.1.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

чаругuијин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чаругuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чаругuйница, -ё ж, вок. чаругuинице, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца, 3.4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
чаршав = изв. чаршаф, -а м, мн. чаршави, 

чаршава, тур. 14.1.1.а. 

чаршавскй = изв. чаршафскй, -а, -о, ген. 
мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

чаршаф = чаршав (в.) 
чаршафски = чаршавски (в.) 
чаршија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. чар

шије, чаршија, тур. 5.1.5.; 14.1.2.1.Ь. 
чаршијски, -а, -о, ген. мн. -их, тур. 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
чаршИлија, -ё м, ВОК. чаршилијо, ген. мн. чар

шилија, тур. 14.1.2.1.Ь. 

час, часа м, мн. часови, часова, Uединица 

времена, сат; школски час, 06. 45 мин.; трен) 
14.1.1.С. 

часак, -ска М, мн. часци, часака, часцима и 

чicак, -ска М, мн. часци, часака, часцима 6.2.1.; 
11.2.1.(2); 14.1.1. 

чicан не него частан (в.) 

часити, -им, прип. сад. часёћи 14.5.1.1.(4). 
чicиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. часи-

ћа 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чicком, прип. 14.6. 
Чicлав, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Чicлављев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
часловац, -овца М, инстр. -овцем (не -ом), мн. 

часловци, часловаца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

частохлепан 

часни и часни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
часно, прип. 14.6. 
чicност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
часовит, -а, -о, одр. часовити, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
часовито, прип. 14.6. 
часовитост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
часiiвник, -а м, мн. -ици, -ика, -ицима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
часiiвничар, -а м, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и 

-ем, мн. -и, -ара 14.1.1. 
часiiвничiiрев = часiiвничiiров, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
часiiвничiiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.а. 
часiiвничарски, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
чаСiiвничарство, -а с 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
часом, прип. 14.6. 
часомицё, прип. 14.6. 
часомично, прип. 14.6. 
часопис, -а м, ген. мн. часописа 14.1.1.Ь. 

часописни, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чicослов, -а м, ген. мн. часослова, цркв. 

3.1.1. 
част, -и ж, инстр. части и чiшћу, мн. части, 

части 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
частан (не чicан), часна и часна, часно и ча

сно, одр. часни и часни, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 
10.2.; 14.2.а.; 14.3. 

частити, -им, прип. сад. частёћи 14.5.1.1.(4). 
частољубац, -пца М, ВОК. частољупче, ин

стр. частољупцем (не -ом), мн. частољупци, 

частољубаца, частољупцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

частољубив, -а, -о, одр. частољубиви, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
частољубиво, прип. 14.6. 
частољубивост, -ости Ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
частољубље, -а с, ген. мн. частољубља 

14.1.3. 
частохлепан, -п на, -пно, одр. частохлепнй, 

-а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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частохлёпље 

частохлёпље и частохлёпље, -а с, ген. мн. 

частохлёпља 14.1.3. 
частохлёпно и частохлёпно, прил. 14.6. 
частохлепност и частохлепност, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чататн, -ам, прил. сад. чатајући, (заст. чита

ти .. обично у цркви и при црквеном обреду" 
РМС) 14.5.1.1.(3). 

чатац, чаца м, вок. чацу, инстр. чацем (не -ом), 

мн. чаци, чаПlца, чацима, (читач), цркв. 6.2.1.; 
1О.I.2.1.а.; 14.1.1.Ь. 

чатма, -ё ж, ген. мн. чатама, чатма и чатми, 

(зид начињен од прућа) 14.1.2.1.Ь. 

чатмара, -ё ж, мн. чатмаре, чатмара, (зграда 

од чатме) 14.1.2.1.Ь. 

чатрља, -ё ж, мн. чатрље, чатрља 14.1.2.1.Ь. 

чатрљица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чirрња, -ё ж, ген. мн. чатрња 14.1.2.1.Ь. 

чаура уоб. = р. чахура, -ё ж, мн. ча(х)уре, 
ча(х)ура (чаура об. вој.), (Клајн 2009: "чаура, uш
чаурuшu се, учаурuшu се, зачаурuшu се, обич

није него чахура итд.") 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
чаураст уоб. = р. чахураст, -а, -о, одр. ча(х) 

урасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
чаурити уоб. = р. чахурити се, -им се, прил. 

сад. ча(х)урёћи се 4.1.; 14.5.1.1.(4). 
чауш, -а м, вок. чаушу, инстр. -ем, ген. мн. ча-

уша 14.1.1. 
чаушкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чафран не него шафран (в.) 

чахура р. = уоб. чаура (в.) 

чахураст р. = уоб. чаураст (в.) 
чахурити се р. = уоб. чаурити се (в.) 
Чачак, -ч ка м 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1. 
чачак, -чка М, мн. чачци, чiiчака, чачцима, 

(тур. згрудвано, смрзнуто блато) 6.2.1.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

Чачанин, -а М, мн. Чачани, Чачана 1.2.1.1.d.; 
14.1.1.а. 

Чачiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
чачанка, -ё ж, дат. -ки И -ци, ген. мн. -ки, (ра

кија) 14.1.2.1.Ь. 

чачанскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ча-ча-ча, м индкл. 3.1.1. 
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чворноват 

чачкалица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чачкало, -а с 14.1.3. 
чачкатн, -ам, прил. сад. чачкајући 14.5.1.1.(3). 
чJiша, -ё ж, мн. чаше, чаша 14.1.2.1.Ь. 

чJiшаст, -а, -о, одр. чашасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чJiшица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чJiшичнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чашка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. чашака и чашки, 

бот. 6.2.1.; 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чашliаватн, чашћавам, прил. сад. чашћава-

јући 14.5.1.1.(3). 
чашliёње, -а с, ген. мн. чашћёња 14.1.3. 
чвакати, -ам, прил. сад. чвакајући 14.5.1.1.(3). 
чварак, -рка М, мн. чварци, чвiiрака, чварци-

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чвipити, -им, прил. сад. чварёћи 14.5.1.1.(4). 
чвока, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. чвока, (чврга) 

11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

чвокатн, -ам, прил. сад. чвокајући 14.5.1.1.(3). 
чвокнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
чвор, чвора М, лок. чвору, мн. чворови, чво

рова 14.1.1.С. 

чворав, -а, -о, одр. чворави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чворавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чворак, -рка М, мн. чв6рци, чворака и чв6р

кови, чв6ркова, зоол. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.С. 
чвбран, -рна, -рно, одр. чворни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чвораст, -а, -о, одр. чворасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чвориli, -а М, инстр. -ем (не -ом), мн. чворићи, 

чворића и чворiili, -ића м, инстр. чворићем (не 

-ом), мн. чворићи, чворића 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чворiiшнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чворiiште, -а с, ген. мн. чворишта 14.1.3. 
чворнат, -а, -о, одр. чворнати, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чворнатост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чворноват, -а, -о, одр. чворновати, -а, -о, ген. 

мн. -их = чворновит, -а, -о, одр. чворновити, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 



чворновит 

чворновит = чворноват (В.) 

чворовит, -а, -о, одр. чворовитй, -а, -б, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чворовитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чворуга, -ё ж, дат. -зи, мн. чворуге, чворуга 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чворугав, -а, -о, одр. чворугавй, -а, -б, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чврга, -ё ж, дат. -ги, ген. мн. чврга и чвргй 

и чврга, -ё ж, дат. -ги, ген. мн. чврга и чвргй 

11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. = чвокац, -кца м, мн. чвок

ци, чвокiiца, чвокцима 6.2.1.; 14.1.1.с. 
чвргати (се), -ам (се), прип. сад. чвikајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
чвргнути, -нём 14.15.1.1.(1). 
чвргуље, чвргуља ж мн. 14.1.2.1.Ь. 

чвјЖати, -ам, прип. сад. чвркајући 14.5.1.1.(3). 
чвркнут, -а, -о, одр. чвркнутй, -а, -б, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чвркнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
чврљити, чврљйм, прип. сад. чврљёћи 

14.5.1.1.(4). 
Чврсница, -ё ж, геогр., (планина) 1.2.1.1.h 
чврсница, -ё ж, инстр. -бм, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

чврснути, -нём 14.5.1.1.(1). 
чврст, чврста, чврсто, одр. чврстй, -а, -б, ген. 

мн. -йх, комп. чвршћй, најчвршћй 4.2.а.; 14.3. 
чврстац, чвРсца (не чвРстца) м, инстр. чвР

сцем (не -ом), мн. чвРсци, чврстаца 6.2.1.; 
10.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 

чврстина, -ё ж, мн. ч врстине, чврстина 

14.1.2.1.Ь. 
чврстити, чврстим, прип. сад. чврстёћи 

14.5.1.1.(4). 
чврсто, прип., комп. чвршћё и чвршће 14.6. 
чврсторукiш, -аша м, ВОК. -у, ннстр. чврсто

рукашем (не -ом), мн. чврсторукаши, чврсто

рукаша 14.1.1.Ь. 

чврсторукiшкй, -а, -б, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
чврстоћа, -ё ж, мн. чврстоће, чврст6ћа 

14.1.2.1.Ь. 

чврстоцевка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.l.h. 
чврчак не него цврчак (В.) 

чL1жњёње 

чвршћати, -ам, прип. сад. чвРшћајући 

14.5.1.1.(3) 
Чево, Чева м 1.2.1.1.h. 
чеврљати не него чаврљати (В.) 

чеврнтија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -ијбм, мн. 

-ије, -иј а, (тур. вртлог, вир) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чегрљати, -ам, прип. сад. чегРљајући 

14.5.1.1.(3). 
чL1грст, -и ж, инстр. чёгрсти И чёгршћу, ген. 

мн. чёгрсти 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чегртав,-а, -О,одр. чегртави, -а,-б, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чегртаво, прип. 14.6. 
чегртiљка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 

14.l.2.1.h. 
чегртати, -ам, прип. сад. чегРТајући = чагр

тати, -ам, прип. сад. чагртајући 14.5.1.1.(3). 
чегртiш, -аша м, вок. чёгрташу, инстр. че

грташем и чегрташом, мн. чегрташи, чегрта

ша 14.1.1.Ь. 

Чеда, -ё и Чедо, -ё м, дат. Чеди, ак. Чеду, вок. 

Чедо, инстр. Чедбм = Чедо, -а м, дат. Чеду, ак. Че

да, вок. Чедо, инстр. Чедом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
чL1дан, чёдна, чёдно, одр. чёдни, -а, -б, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чL1дiiшце, -а и -ета с, мн. чёдашца, чёдашiiца 

и чедашце, -а и -ета с, мн. чедашца, чедашца и 

чедашаца 14.1.3.Ь. 

чL1дно, прип. 14.6. 
чL1дност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чL1ДЊiК, -а м, мн. чёдњаци, чёдњiiка, 

чёдњацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Чедо = Чеда (В.) 

чедо, -а с, мн. чёда, чеда 14.1.3.а. 

чедомор = чедоморац (В.) 

чедоморан, -брна, -брно, одр. чедомбрнй, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чедоморац, -орца м, вок. чедомбрче, инстр. 

-ем (не -ом), мн. чедомбрци, чедомбраца = че

Домор, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. -и, 

чедомбра 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
чедоморка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
чежња, -ё ж, ген. мн. чежња и чежњи 

14.1.2.1.Ь. 

чL1жњење, -а с, ген. мн. чёжњёња 14.1.3. 
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чежњнв 

чежњнв, -а, -о, одр. чежњивй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чежњнво, прил. 14.6. 
чежњнвiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Чезаре (не Ћезаре, итал. Cesare), -а м, вок. Че-

заре, инсТр. Чезаром 1.2.1.1.a.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чезе, чеза ж ми. 14.1.2.1.Ь. 

чезнутн, -нем, прил. сад. чёзнући 14.5.1.1.(1). 
чезнУтљив, -а, -о, одр. чезнутљивй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чезнУтљнво, прил. 14.6. 
чезнУтљнвiiст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чезнуliе, -а с, инстр. -ем, ген. мн. чезнућа 

14.1.3.Ь. 

ченз, -а м, инстр. -ом, ген. мн. чёйза, (тур. де-

војачка спрема, мираз) 3.1.1.; 14.1.1.Ь. 
чејнu (не ченu, енгл. change), -а м 14.1.1. 
чејрек не него черек (в.) 

чек, чека м, мн. чекови, чекова, банк. 

14.1.1.С. 

чека, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ка, (че

калиште у лову) 1l.3.2.ћ.; 14.1.2.1.Ь. 

чекаоннца и чекаоница, -е ж, инсТр. -ом, 

ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чекатн, -ам, прил. сад. чёкајући 14.5.1.1.(3). 
чекетатн, чекетам, прил. сад. чекетајући 

14.5.1.1.(3) и чекетати, чекећем, прил. сад. че
кећући 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 

чекннг (енгл. checking, провера, контрола), 
-а м, мн. чекинзи, чекйнга, чекинзима 1l.2.1.(2); 
14.1.1. 

чекнња, -е ж, мн. чекиње, чёкйња 14.1.2.1.Ь. 

чекињав, -а, -о, одр. чекињавй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чекињара, -е ж, ген. мн. чекињiiра 14.1.2.l.Ь. 

чекнњаст, -а, -о, одр. чекињастй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чекнњнца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

чекiiрати, чекйрiiм, 3. л. мн. чекирају, прил. 
сад. чекирајући 14.5.1.1.(3). 

чекнli, -а м, инсТр. -ем (не -ом), мн. чекићи, 

чёкйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чекitliар, -ара м, инстр. чекићаром, мн. чеки

Мри, чекиМра 14.1.1. 
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челнчана 

чекнliiрка, -е ж, дат. -ки, ген. мн. -кй, зоол. 

11.3.2.; 14.l.2.Ь. 
чекиliати, -ам, прил. сад. чекићајући 

14.5.1.1.(3). 
чекнliнli (не чекнчнli), -а м, инстр. -ем (не 

-ом), ген. мн. чекићйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чекнчнli не него чекнliнli (в.) 

чекма, -е ж, ген. мн. чекмй, тур. 14.1.2.1.Ь. 

чекiiвнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чекпоннт, -а м, ген. мн. чёкпойнта 14.1.1.С. 

чекрк, -а м, мн. че крци, чёкрка, чекрцима, 

тур. 1l.2.l.(2); 14.1.1.С. 
чела не него пчела (в.) 

челаст и челат, -а, -о, одр. чёластй и челатй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
челат = челаст (в.) 
челебнја, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, мн. -ије, 

-йја, тур. 5.1.5.; 14.1.2.1. 
челебitјати се, -ам се, прил. сад. челебијају

ћи се 14.5.1.1.(3). 
челебнјнн, -а, -о, одр. челебијинй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Челебйliн, -йћii м мн. 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
челедйнка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. челедйнкй 

и челединака 6.2.2.; 1l.2.1.(l); 14.1.2.1.Ь. 
челёнка, -е ж, дат. -ци, мн. челенке, чёленкй 

1l.2.1.(l); 14.l.2.1.Ь. 
челенuер (не челннuер, енгл. challenger), -а 

м, инсТр. -ом, ген. мн. челенџера 14.1.1.С. 

челеста, -е ж, ген. мн. челеста и челестй, 

(итал. муз. инструмент) 14.1.2.1.Ь. 

Челзн не него Челсн (в.) 

челнк, -а м, мн. челици, чёлйка, челицима 

1l.2.1.(2); 14.1.1. 
Челннн (итал. Cellini), -ија м, инстр. -иј ем (не 

-ом) 1.2.1.1.a.; 5.1.5.; 15.l.l.Ь.; 14.1.1.Ь. 
челннuер не него челенuер (в.) 

челнст(а), -е м, мн. челисти, чёлйста, чели

стима 14.1.1.е. 

челitстнчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

челисткиња, -ё ж, ген. мн. челисткйњii 

10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
челичан, -чна, -чно, одр. челичнй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
челнчана, -е ж, мн. челичане, челичана 

14.1.2.1.Ь. 



челичити (се) 

челичити (се), -им (се), прил. сад. челичећи 

(се) 14.5.1.1.(4). 
челично, прил. 14.6. 
челичноплiв, -ава, -аво, одр. челичноплави, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
челичносiiв, -ива, -иво, одр. челичносиви, 

-а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 12.1.; 14.3. 
челичност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
челнii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
челнiiк, -а м, ВОК. челниче, мн. челници, чел

ника, челницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чеЛНiiШТВО, -а с, мн. челништва, челништа

ва 6.2.2.; 14.1.3. 
челно, прил. 14.6. 
чело, -а с, мн. чела, чела, (део главе), (вио

лончело) 14.1.3. 
чело, предл. са ген., (чело стола) 14.1.3.а. 

человођа, -е м, ген. мн. человођа и человођа, 

-е м, ген. мн. чёловођа 3.3.2.а.; 14.1.2.1. 
челозубац, -пца м, инстр. -цем (не -ом), мн. 

челозупци, челозубаца, челозупцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 

челопек, -а м, мн. челопеци, челопека, че

лопецима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Челси (не Челзи, енгл. Chelsea), -иј а м, спорт. 

1.2.1.1.1 
челце, -а и -ета с, мн. челца, челца и челаца, 

(дем. од чело) 6.2.2.; 14.1.3. 
чељЦде, -ета с, суплет. мн. чёљiiд, -ади, дат. 

чёљiiди и чељ;iдима 14.1.2.1.Ь.; 14.1.3. 
чељуснii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чељусница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, мед. 

\4.\.2.l.Ь. 

чёљуст, -и ж, инстр. чёљусти И чёљушћу, 

ген. мн. чёљусти и чељусти 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

чембалист(а) = клавичембалист(а), -е м, 
мн. -исти, -иста, -истима 14.1.1.е. 

чембалистичкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

чембалисткиња, -е ж, ген. мн. чембалистки

ња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
чембало = клавичембало, -а с, мн. -а, -ала 

14.1.3.а. 

чемёр, -ера м, инстр. -ом, мн. -и, чёмера 

14.1.1. 

чепркнути 

чемёран, -рна, -рно, одр. чёмерни, -а, -о, ген. 

мн. -их 6.2.3.; 4.2.; 14.3. 
чемерика, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -ка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

чем ери ков, -а, -о, ген. мн. -вих 4.2.а.; 14.3. 
чемёрнiiк, -а м, ВОК. чёмерниче, мн. чемерни

ци, чемерника, чемерницима l1.1.1.а.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

Чемерница, -е ж, (планина) 1.2.1.1.Ь 

чемёрница, -е ж, вок. чемернице, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1.Ь. 

Чемёрно, -а с, (планински превој) 1.2.1.1.Ь 

чемёрно, прил. 14.6. 
чемёрност, -ости ж, и нстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чем прес, -а м, мн. чем преси, чёмпреса 

14.1.1. 
чемпресов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чемпресовина, -е ж 14.1.2.1.Ь. 

ченгеле, чёнгела ж мн., тур. 14.1.2.1. 
Ченгiiћ вИла (не Ченгић-вйла), Ченгић-

виле ж, Ченгић-вили, (део Сарајева) 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
Ченгiiћ, -а м, ВОК. Чёнгићу, инстр. Ченгићем 

(не -ом) 1.2.1.1.Ь.(2); 14.1.1. 
Ченстохова (ПОЉ. Czccstochowa), -е ж 1.2.I.l.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
ченu не него чејнu (в.) 

чеонii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 7.2.3.; 14.3. 
чеоњача, -е ж, ген. мн. чеоњача, мед. 

14.1.2.1.Ь. 

чеоце, -а и -ета с, инстр. чеоцем (не -ом), мн. 

чеоца, челаца, (дем. од чело) 7.2.2.с.; 14.1.3.Ь. 

чеп, чепа м, мн. чепови, чёпова 14.1.1.С. 

чепати, чепiiм, прил. сад. чепајући 14.5.1.1.(3) 
и чепљем, прил. сад. И чепљући 14.5.1.1.(2). 

Чепел (мађ. Csepel), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

чепић, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. чепићи, 

чёпићii и чепiiћ, -ића м, инстр. чепићем (не -ом), 

мн. чепићи, чепићii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чепица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (капи

ца) 14.1.2.1.Ь. 

чепркало, -а с и м, ген. мн. чепiжiiла 14.1.3. 
чепркати, -ам, прил. сад. чеПЈжајући 

14.5.1.1.(3). 
чепркнути, чепркнем 14.5.1.1.(1). 
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чепушати 

чепушати, чепушам, прип. сад. чепушајући 

14.5.1.1.(3). 
чёрга, -е Ж, дат. -ги, ген. мн. черга и чергй 

11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чергар, -ара М, ВОК. чёргару и чёргаре, инстр. 

чергаром и чергарем, мн. чергари, чергара = 

чергаш, -аша М, ВОК. чёргашу, инстр. чергашом, 

мн. чергаши, чергаша 14.1.1. 
чергарев и чергаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чергарити, чергарйм, прип. сад. чергарећи 

= чергашити, чергашйм прип. сад. чергашећи 

14.5.1.1.(4). 
чергарка = чергашица (В.) 
чергарскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чергарски, прип. 14.6. 
чергарство = чергаштво, -а с 14.1.3. 
чергаш = чергар (В.) 
чергашица, -е Ж, ВОК. чергашице, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица = чергарка, -е Ж, дат. -КИ (не -ци), 

ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
чергашкii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чергашки, прип. 14.6. 
чергаштво = чергарство (В.) 
чёргица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

Черевиli, -а М, инстр. -ем (не -ом) 1.2.1.1.h.; 
14.1.1.Ь. 

Черевиliанин, -а М, мн. Черевићани, Чере

вићана 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Черевиliанка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
черевиliкii, -а, -о, ген. мн. -йх 1О.3.а.; 4.2.а. 

черек (не чејрек), -а М, мн. череци, черека, 

черецима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
черечити, -им, прип. сад. черечећи и черечи

ти, -им, прип. сад. черечећи 14.5.1.1.(4). 
чери-брёнди, чери-брёнднја М, инстр. черн

-брёнднјем (не -ОМ) 5.1.5.; 14.1.1. 
Черкёз, -еза М, инстр. Черкезом, мн. Черкези, 

Черкеза 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
черкёскii, -а, -о, ген. мн. черкеских, (према 

Черкёз) 4.2.а.; 14.3. 
Черкёскиња, -е Ж, ген. мн. Черкескйња 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.а. 
Чернауци (РУМ. Cernauti), -нја М, инстр. -нјем 

(не -ом) 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь. 
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Чёстертои 

Черни (чеш. Сегпу), Чёрног М 15.1.1.Ь.; 14.3. 
Чернишов, -а и -ог М, инстр. -ом И -им 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

Чернишовљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
Чернобил не него Чернобиљ (В.) 

Чернобиљ (не Чернобил), -а М 1.2.1.1.h 
чарнобиљски (не чернобилски), -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Черномерец, Черномерца (не Черномере

ца) М, инстр. Черномерцем (не -ом), (СТЈП 2: 
312-336) 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 

черпиli не него Ырпич (В.) 

черпићара не него liерпичара (В.) 

черупав, -а, -о, одр. черупави, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
черупати (се), -ам (се), прип. сад. черупајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
Черчил (енгп. Churchi11), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чесан = чесно (В.) 

чесма, -е Ж, МН. чесме, чёсiiмii и чесамii 6.2.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

чесмица, -е Ж, инстр. -ом, МН. чесмице, чё

смйца 14.1.2.1.Ь. 

чесница, -ё Ж, инстр. -ом, ген. мн. чеснйца 

14.1.2.1.Ь. 

чесно, -а с, мн. чёсна, чёсана 6.2.2.; 14.1.3. = 

чесан, -сна М, ген. мн. чёсана = чешањ, -шња 

М, инстр. -ем, мн. чешњи, чёшiiњii и чешњеви, 

чешњевii 6.2.1.; 14.1.1. 
чёст, честа, често, одр. честй, -а, -о, ген. мн. 

-их, комп. чёшћй, најчешћй 4.2.а.; 14.3. 
чёст, чести Ж, инстр. чести и чешћу, ПОК. 

чести, мн. чести, честй, (део) 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

честа, -е Ж, мн. чёсте, честа 14.1.2.1. 
честар, -а М, инстр. -ом, мн. -Н, чёстарii и че

стар, -ара м, ннстр. честаром, МН. честарн, че

стара, з6. чеСТiiрје, -а 14.1.1.Ь. 

чествовати, -уј ем, прнп. сад. чествујуliн, 

(заст. поштоватн) 14.5.1.1.(2). 
Чёстер (енгп. Chester), -а М, ВОК. у, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. и честер, -а М, инстр. -ом, (вр

ста сира) 14.1.1. 
Чёстертон (енгп. Chesterton), -а М 1.2.1.1.h.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 



честика 

честика, -е ж, дат. -ци, МН. честике, чёстйка, 

бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
честимнцi! и честимицi!, прил. 14.6. 
честимичан, -ч на, -чно, одр. чёстимичнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
честимично, прил. 14.6. 
честина, -е ж, МН. честине, честина, (често

ћа) и честина, -е ж, МН. чёстине, чёстйна (ауг. 

од честа) 14.1.2.1.Ь. 

честит, -а, -о, одр. честитй, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
честilтiр, -ара М, вок. чёститару и чёститаре, 

инстр. честитаром и честитарем, МН. честитари, 

честитара 14.1.1. 
честilтiрка, -е ж, дат. -ки, ген. МН. -кй 11.3.2.; 

14.1.2.1.а. 

честitтати, честйтам, прил. сад. честйтају

ћи 14.5.1.1.(3). 
честilтiЧ, -ача М, вок. чёститачу, инстр. че

ститачем (не -ом), МН. честитачи, честитача 

14.1.1.Ь. 

честiiтка, -е ж, дат. -ки (об. него честици), 

ген. МН. честйткй и честйтiiка 6.2.2.; 11.3.2.; 
14.1.2.1.Ь. 

честито, прил. 14.6. 
честитост, -ости Ж, инстр. -ости 11 -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
честица, -е ж, инстр. -ом, МН. честице, чёстй

ца, (делић, мрвица; ЦРКВ. н8фора) 14.1.2.1.Ь. 

често (не често пута), прил., комп. чёшће и 

чёшће, најчешћё и најчешће 14.6. 
често пута не него често (В.) 

честОкратан,-тна,-тно,одр. честократнй, 

-а, -о, ген. МН. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
честоЬа, -е ж, МН. честоће, чест6ћа 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

чёт (енгл. chat, електронско Дописивање), -а 
М 14.1.1. 

чета, -е ж, МН. чёте, чета 14.1.2.1.Ь. 

четверац (не четворац), -рца М, инстр. че

тверцем (не -ом), МН. четверци, четвёраца 6.2.1.; 
14.1.1. 

четворац не него четверац (В.) 

четворица, -е ж (бројна ИМ.) 14.1.2.1. 
четвiiрка, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. -кй И четвор-

ка, -е ж, ген. мн. четв6ркй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 

четвородијелан 

четворКiШ, -аша М, вок. чётворкашу, инстр. 

четворкашем (не -ом), мн. четворкаши, четвор

каша 14.1.1. 
четворкашица, -е ж, вок. четворкашице, ин

стр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

четворнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четворо- и р. четверо-, (све сложенице са 

четворо- могу се употребљавати и са четверо-: 

чеiiiворобој и чеiiiверобој, чеiiiвердврсiiiан итд.; 

ПМС: "чеiiiворо (и чеiiiверо у западнијим шток. 

срединама, тако и у сложеницама)") 3.1.2. 
четворо, четв6рга = четверо, четверга, зб. 

бр., об. индкл. 14.4. 
четворобој = четверобој, -оја М, инстр. -ем, 

ген. мн. -боја 14.1.1. 
четворОбојан = четверОбојан, -јна, -јно, одр. 

четворооојнй = четверооојнй, -а, -о, ген. мн. -йх 

6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
четворОбраздНii = четверОбраздНii, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четворовалентан и четворовiлентан = че

тверовалентан и четверовiлентан, -тна, -тно, 

одр. -тнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
четвороглав = четвероглав, -а, -о, одр. -гла

вй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четворогласан и четверогласан, -сна, 

-сно, одр. -гласнй, -а, -о, ген. мн. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

четворогласје = четверогласје, -а с, инстр. 
-ем (не -ом), ген. мн. -гласја 14.1.3. 

четворогласно = четверогласно, прил. 

14.6. 
четворогодишњiк = четверогодишњiк, 

-а М, вок. -аче, мн. -аци, -ака, -ацима ll.1.1.a.(l); 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

четворогодншњii = четверогодншњii, -а, 
-е, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четворогодишњица = четверогодишњи
ца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца, (4-годишњи

ца) 14.1.2.1.Ь. 

четвородёлан = четверодёлан ек. уп. ијек. 

четвородијелан = четверодијелан 
четвородијелан = четверодијелан ијек. (ек. 

четвородёлан = четверодёлан), -лна, -л но, одр. 
-дијелнй ијек. (ек. -делнй), -а, -о, ген. мн. -йх 2.1.1.; 
2.2.1.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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четвороднёвнй 

четвороднёвнй = четвероднёвнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
четворожнлнй = четверожнлнй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
четворојезнчкй = четверојезичкй, -ЧК8, 

-чко, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
четворократан = четверократан, -тна, 

-тно, одр. -кратни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

четворократно = четверократно, прил. 
14.6. 

четворокреветнй = четверокреветнй, -а, 
-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 

четворокрйлан = четверокрйлан, -лна, 
-лно, одр. -крилни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

четворомесечнй = четверомесечнй ек. уп. 

ијек. четворомјесечнй = четверомјесечнй 
четворомјесечнй = четверомјесечнй ијек. 

(ек. четворомесечнй = четверомесечнй), -а, -о, 

ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
четворомоторац = четверомоторац, -рца 

м, инСТр. -мот6рцем (не -ОМ), МН. -мот6рци, -МО

тораца, -мот6рцима 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
четворомоторнй = четверомоторнй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
четворонедёљнй = четверонедёљнй ек. уп. 

ијек. четворонедјёљнй = четверонедјёљнй 
четворонедјёљнй = четверонедјёљнй ијек. 

(ек. четворонедёљнй = четверонедёљнй), -а, 
-о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

четвороног = четвероног, -а, -о, одр. -ноги, 
-а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

четвороножан = четвероножан, -жна, 

-жно, одр. -ножни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

четвороножац = четвероножац, -а м, МН. 
-ношци, -ножаца, -ношцима и четворон6жац 

= четвероножац, -шца м, мн. -н6шци, четво
роножаца и четвероножаца, -н6шцима 6.2.1.; 
8.1.2.1.; 14.1.1. 

четвороношкё и четвеРОНОШКё, ПРИЛ. 

14.6. 
четворопев = четверопев ек. уп. ијек. четво

ропјев = четверопјев 

четворо-петоро 12.2. 
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четвороцеван 

четворопјев = четверопјев ијек. (ек. четво

ропев = четверопев), -а м, ген. МН. -пU)ёва 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1. 

четворопрег = четверопрег, -а м, МН. -пре

зи, -прёга, -презима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четворорёд = четверорёд и четвороред = 

четвероред, -а М, ген. МН. -рёда 14.1.1. 
четвороручно и четвероручно, ПРИЛ. 14.6. 
четворОсатнй = четверОсатнй, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
чеТВОРОсед = четвеРОсед ек. уп. ијек. четво

РОсјед = четвеРОсјед 
четворОсјед = четверОсјед ијек. (ек. четво

рОсед = четверОсед), -а м, ген. МН. -сШёда 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.1. 

четворОсобан = четверОсобан, -бна, -бно, 

одр. -собни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

четворОспратан = четверОспратан, -тна, 

-тно, одр. -спратни, -а, -о, ген. МН. -их 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

четворОспратница = четвеРОспратница, 

-ё ж, инСТр. -ом, ген. МН. -ица 14.1.2.1.Ь. 

четворОстран = четверОстран, -а, -о, ОДр. 
-страни, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

четворОструк = четверОструк, -а, -о, ОДр. 
-струки, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 

четворОструко = четверОструко, ПРИЛ. 

14.6. 
четворотактнй = четверотактнй, -а, -о, 

ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
четвороточкаш = четвероточкаш, -аша м, 

инСТр. -точкашем (не -ом), МН. -точкаши, -точ

каша 14.1.1.Ь. 

четвороугао = четвероугао, -гла м, МН. че
твороуглови, чеТВОРОУГЛОВ8 7.1.1.; 14.1.1.с. 

четвороугаонй = четвероугаонй, -8, -о, ген. 
МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четвороугаонйк = четвероугаонйк, -а м, 

МН. -йци, -йка, -йцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четвороугласт = четвероугласт, -а, -о, ОДр. 

-угластй, -8, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
четвороуглй = четвероуглй, -8, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
четвороцеван = четвероцеван ек. уп. ијек. 

четвороцјеван = четвероцјеван 



четвороцевац 

четвороцевац = четвероцевац ек. уп. ијек. 

четворiщјевац = четвероцјевац 

четвороцифрен = четвероцифрен, -а, -о, 
одр. -цифренй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четвороцјеван = четвероцјеван ијек. (ек. 

четвороцеван = четвероцеван), -вна, -вно, одр. 
-цU)евнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

четвороцјевац = четвероцјевац ијек. (ек. 

четвороцевац = четвероцевац), -вца М, иистр. 
-цШевцем, МИ. -цU)евци, -цШеваца 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 14.1.1.Ь. 

четворочасовнй = четверочасовнй, -а, -о, 
геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четворочетвртйнскй = четверочетвртйн
скй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четворочлан = четверочлан, -а, -о, одр. 

-чланй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четврт, чётврти ж, геи. МИ. чётвртй 

14.1.2.2.Ь. 

четвртiк, -ака М, МИ. четвртаци, четвртака, 

четвртацима, (четврти део, четврти по реду) 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
четвр..ак, -тка М, МИ. четврци, четвртака, че

тврцима 6.2.1.; 10.1.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четвртаст, -а, -о, одр. четвртастй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четвртасто, прил. 14.6. 
четвртгодишњiк, -а М, МИ. четвртгоди

шњаци, четвртгодишњака, четвртгодишња

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четвртгодишње, прил. 14.6. 
четвртгодишњй, -а, -е, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
четвртгодйште, -а с, геи. МИ. четвртгодй

шта 14.1.3. 
четвРТй пута не него четвртй пут (В. че

твртй) 

четвртй,-а,-О, геи. МИ. четвртйх, четвртй 

пут, (не четвртй пУта) 4.2.а.; 14.3. 
четврти на, -е ж, геи. МИ. четвРТйна и четвр

тина, -е ж, геи. МИ. четвртина 14.1.2.1. 
четвртйнка, -е Ж, дат. четвРТйнки (р. и четвр

тйнци), геи. МИ. четвРТйнкй 11.3.2.Ь.; 14.1.2.1.Ь. 

четвртйнскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 

четири 

четвртйнскй,двочетвртйнскй, трочетвр

тйнскй, четворочетвртйнскй и четверочетвр

тинскй 14.3. 
четврти ца, -е ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

четврто, -ог(а) с, геи. МИ. чётвртйх 4.2.а.; 

14.3. 
четврто, прил. 14.6. 
четврторођенй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
четвртошк6лац, -лца М, ВОК. чётвртошкол

че, МИ. четвртошкблци, четвртошколаца, четвр

тошкблцима 6.2.1.; l1.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четвртошколка, -е Ж, дат. -ки, геи. МИ. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
четвртпilcтотнй, -а, -о, геи. МИ. -йх = че

твртпроцентнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четвртпроцентнй = четвртпilcтотнй (В.) 
четврттонскй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
четвртфинале, -а с и М, геи. МИ. четвртфина

ла и четврт-финале, чётврт-финала с 15.1.1.а.; 

14.1.3. 
четвртфин8лист(а), -е М, МИ. -исти, -йста, 

-истима 14.1.1.е. 

четвртфиналисткиња, -е ж, геи. МИ. четврт

финалисткйња 10.2.(2); 14.1.2.1.а. 
четеuија, -е М, дат. -ији, иистр. -ијом, МИ. -ије, 

-йја, (тур. четовођа) 3.4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
-чети у слож. у глаголима, образац В. поче-

ти. 

чётимице, прил. 14.6. 
четина, -е ж, МИ. четине, чётйна, (ауг. и пеј. 

од чета и чекиња) 14.1.2.1.Ь. 

четинар, -а М, иистр. -ом, МИ. четинари, чети

нара и четинiр, -ара М, иистр. -ом, МИ. четинари, 

четиюiра 14.1.1.Ь. 

четинарскй и четitнарскй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
четинаст, -а, -о, одр. четинастй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четињав, -а, -о, одр. четињавй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
четињаст, -а, -о, одр. четињастй, -а, -о, геи. 

МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
четињача, -е Ж, геи. МИ. четињача 14.1.2.1.Ь. 

четири (не четри), четирију бр. 14.4. 
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четири пОсто 

четири пОсто, адсто (4%) 8.1.3.2.1. 
четири стотине = четиристо (В.) 
четири хiш.аде (4000) 
четири, четирију, четирма, четири пУта 

14.4.1. 
четиристо, осн. број = четири стiтине 

(400), четиристо (четири стотине) четрдесет 
два (и два), четиристо (четири стотине) четр

десет други (и други), четиристо седамдесет (и) 

осам (осморо/Осмеро, осморица, осми) 14.4.1. 
четиристо-, формант у бројним сложени

цама. 

четиристбтii, -а, -о (400.), ген. МН. -их; један 
четиристоти (1/400), два четиристота (2/400), 
пёт четиристотих (5/400) итд.; четири стота 
(4/\00) 4.2.а.; 14.3. 

четиристотнина, -ё ж, ген. МН. четиристот

нина (1/400), двё четиристотнине (2/400), пёт 
четиристотнина (5/400) 14.1.2.1. 

четирихiш.аДИТii, -а, -о (4000.), ген. МН. 

-их; један четирихиљадити (1/4000), два чети
рихиљадита (2/4000), пёт четири хиљадити х 
(5/4000); четири хиљадита (4/\000) 4.2.а.; 14.3. 

четка, -ё ж, дат. -ки, ген. МН. чётака 6.2.2.; 
11.3.2.h.; 14.1.2.1.Ь. 

четкiр, -а М, ВОК. -у И -е, инстр. -ом и -ем, МН. 

-и, чёткара 14.1.1. 
четкiрев и четкiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
четкiрскii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
четкарство, -а с \О.3.Ь.; 14.1.3. 
четкаст, -а, -о, одр. четкасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
четкати (се), -ам (се), прил. сад. чёткајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
четкица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

четнii, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
чhнiiк, -а М, ВОК. чётниче, мн. чётнйци, чёт

нйка, чётницима l1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четнiiковатн, -у јем, прил. сад. чётнйкујући 

и чhннковати, -у јем, прил. сад. чётникујући 

14.5.1.1.(2). 
четникуша, -е ж, ген. МН. четникуша 

14.1.2.1.Ь. 

четнiiчкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 
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четрдесеТОГОДИШЊii 

четнiiштво, -а с 14.1.3. 
четњiк, -а М, мн. чётњаци, чётњака, чётња

цима, (зоол. врста лептира) 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четовати, -уј ем, прил. сад. чётујући 

14.5.1.1.(2). 
четовођа, -е ж, ген. мн. чётовођа 3.3.2.а.; 

14.1.2.1.Ь. 

четрдесет стотнинi = четрдесет стбтiiх 
(40/\00) 14.1.2.1. 

четрдесет, индкл. бр. (40), осн. број; четрдесет 
(и) један, четрдесет два и четрдесет и два итд.; 

четрдесет први и четрдесет и први, четрдесет 

други и четрдесет и други итд.; четрдесет (и) 

двојица, четрдесет (и) деветорица итд.; четр

десет двоји, четрдесет двоје итд.; четрдесетпе

тогодишњи; четрдесетпетогодишњица; четр

десетпетогодишњак 14.4.1. 
четрдесетак, -тка М (око 40) 6.2.1.; 14.1.1. 
четрдесетгодишњiк = четрдесетогоди

шњiк(в.) 

четрдесетгодишњii = четрдесетогодишњii 
(В.) 

четрдесетгодишњица = четрдесетогоди
шњица (В.) 

четрдесетдеветина = четрдесет деветiiнi 

(40/9) 14.1.2.1. 
четрдесетеро = четрдесеторо (В.) 
четрдесетii, -а, -о (40.), ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
четрдесетина, -е ж, ген. мн. четрдесетйна 

и четрдесетина, -е ж, ген. мн. четрдесетина 

14.1.2.1.Ь. 

четрдесетица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -и ца 

14.1.2.1.Ь. 

четрдесетница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. ица 

14.1.2.1.Ь. 

четрдесето, прил. 14.6. 
четрдесето-, формант у бројним сложени

цама 

четрдесетогодишњiк = четрдестгоди

шњiк, -а М, ВОК. -аче, мн. -аци, -ака, -ацима 

l1.1.1.1.а.(I); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
четрдесетогодишњакиња, -е ж, ген. мн. 

-иња 14.1.2.1.Ь. 

четрдесетогiщИШЊii = четрдесетгоди

шњii, -а, -е, ген. мн. -их, (40-годишњи) 4.2.а. 



четрдесетогодншњнца 

четрдесетогодншњнца, -е ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца, (40-годишњица) 14.1.2.1.Ь. 

четрдесетодневнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
четрдесеторнца, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

четрдесеторо = четрдесетеро, с јд., (06. 
индкл.) 14.1.3. 

четрдесетОсмiшкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
четрдесетОсмнна = једно четрдесет осмо 

(1/48); четрдесет осмйнi = четрдесет осмйх 
(40/8). 

четрдесетпетнна = једно четрдесет пето 
(1/45); четрдесет петйнi = четрдесет петйх 

(40/5). 
четрдесетседмнна = једно четрдесет сед

мо (1/47); четрдесет седмйнi = четрдесет сед
мйх (4017). 

четрнаест, осн. број; четрнаест-петнаест 

14.4.1. 
четрнаестак, -ска м (око 14) 6.2.1.; 10.2.; 

14.1.2. 
четрнаестерац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

четрнаестерци, четрнаестераца 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
четРнаестй,-а,-О,ген. мн. -их; четрнаести 

пут (не четрнаести пУта) 4.2.а.; 14.3. 
четрнаестнна, -е Ж, ген. мн. четрнаестина 

и четрнаестина, -е Ж, ген. мн. четрнаести на 

14.1.2.1.Ь. 

четрнаестнца, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

четрнаесто, прил. 14.6. 
четрнаесто-, формант у бројним сложени

цама. 

четрнаестогодншњiК, -ака м, ВОК. -iiче, мн. 

-аци, -ака, -iiцима ll.1.1.a.(I); 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
четрнаестогодншњй, -а, -е, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
четрнаестогодншњнца, -е Ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -ицii 14.1.2.1.Ь. 

четрнаестодневнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
четрнаесторица, -ё Ж 14.1.2.1. 
четрнаесторо = четрнаестеро, с 6р. (06. 

индкл.) 14.4. 

чешко-словiчкй 

Чех, -а м, мн. Чёси, Чеха, Чёсима 1.2.1.1.d.; 
1l.2.1.(2); 14.1.1. 

чехнз не него ченз (В.) 

чехИзам, -зма м, мн. -зми, -зама, -змима 

6.1.3.; 14.1.1. 
Чехнња, -е Ж, ген. мн. Чёхиња = р. Чешкн

ња, -е Ж, ген. мн. Чёшкиња 1.2.1.1.d.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.2.1.а. 

чехнути, -нем 14.5.1.1.(14). 
Чехов, -а м, инстр. Чёховом И Чёховим 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Чёховнч (пољ. Czechowicz), -а м, ВОК. Чёхови-

чу, инстр. Чёховичом 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Чёховљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чёховљевскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чехуља, -е Ж, мн. чехуље, чёхуља, (део гро-

зда) 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
чехуљнца, -е Ж, мн. чехуљице, чёхуљица 

4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
чечати, чечим, прил. сад. чечећи 14.5.1.1.(4). 
чешагнја = кашагнја, -е Ж, дат. -ији, инстр. 

-иј ОМ, мн. -ије, -ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чешалица, -ё Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ицii 

14.1.2.1.Ь. 

чешаљ, чёшља и чешља м, инстр. чёшљем 

и чешљем, мн. чёшљеви и чешљеви, чёшљева 

и чешљева 14.1.1.с. 

чёшiљка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ки 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

чешањ = чесно (В.) 

чешатн (се), чёшем (се), прил. сад. чешући 

(се) 14.5.1.1.(1). 
чёшераст и чёшераст, -а, -о, одр. чёшерасти 

и чёшерасти, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чешерњача, -ё ж, ген. мн. чешерњiiчii 

14.1.2.1.Ь. 

Чешкii Камењнца (чеш. Ceska Катепјсе), 
Чешке Юiмењице Ж 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 14.3.; 
14.1.2.1. 

Чёшкi, -е ж, дат. Чёшкој 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 

14.3. 
чешкатн, чёшкам, прил. сад. чёшкајући 

14.5.1.1.(3). 
чёшкй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Чёшкиња = Чёхиња (В.) 
чёшко-словiiчкй, -а, -о, ген. мн. чёшко-сло-

вачких 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
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чешља 

чешља, -е Ж, геи. ми. чешља, бот. 14.1.2.1.Ь. 

чешљанац, -нца м, иистр. -ем (не -ом), ми. 

чешљанци, чешљанаца, чешљанцима 6.2.1.; 
14.1.1. = чешљаница, -ё Ж, иистр. -ом, геи. ми. 

-йца 14.1.2.1.Ь. 

чешљаница = чешљанац (в.) 
чешљiр, -ара м, ВОК. чёшљару и чёшљаре, 

иистр. чешљаром и чешљарем, ми. чешљари, 

чешљара 14.1.1. 
чешљара, -ё ж, ми. чешљаре, чешљара 

14.1.2.1.Ь. 

чешљарев и чешљаров, -а, -о, геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чешљiрка, -еж,дат. -ци, геи. МИ. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

чешљiрница, -ё ж, ми. чешљарнице, геи. ми. 

чешљарнйца 14.1.2.1. 
чешљiрскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чёшљаст, -а, -о, ОДр. чёшљастй, -а, -о, геи. 

ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чешљати, чёшљам и чешљам, прип. сад. че

шљајући 14.5.1.1.(3). 
чешљiч, -ача м, ВОК. чёшљачу, иистр. че

шљачем (не -ом), ми. чешљачи, чешљача 3.1.3.; 
14.1.1. 

чешљача, -ё ж, ми. чешљаче, чёшљача, (зооп. 

врста мекушца) 3.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
чешљiiк, -ика М, МИ. чешљици, чешљика, че

шљицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чешљика, -е ж, дат. -ци, ми. чешљике, чё

шљйка, бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чешљина, -е ж, ми. чешљине, чёшљйна, (ауг. 

и пејор. од чёшаљ) 14.1.2.1.Ь. 

чешљиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), ми. чешљи

ћи, чёшљйћа и чешљiili, -ића м, иистр. -ем (не 

-ом), ми. чешљићи, чешљића 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чешљугiр, -ара м, ми. чешљугари, чешљу

гара, (зооп. врста птице) 14.1.1. 
чешљугарац, -рца м, иистр. чешљугарцем 

(не -ом), ми. чешљугарци, чешљугараца 6.2.1.; 
14.1.1.Ь. 

чешљјТiрка, -е ж, дат. -ци и -ки, геи. МИ. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чибугџија и чибукчија, -ё м, дат. -иј и, ВОК. 

-ијо, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.2.1. 

1290 

чиво 

чибук, -а м, МИ. чибуци, чибука, чибуцима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
чибукало, -а с, геи. МИ. чибукала 14.1.3. 
чибуљица, -ё ж, иистр. -ом, геи. МИ. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

чибучiр, -а м, ВОК. чибучару и чибучаре, ии

стр. чибучаром и чибучарем, МИ. -и, чибучара 

14.1.1. 
чибучина, -е ж, геи. МИ. чибучйна, (ауг. од 

чибук) 3.1.2.; 14.1.2.1. 
чибучиli и чибучиli, -а м, иистр. -ем (не -ом), 

геи. МИ. -йћа, (дем. од чибук) 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
Чива = Чиво, -е м, дат. Чиви, ак. Чиву, ВОК. 

Чйво, иистр. Чивом И Чиво, -а м, дат. Чива, ак. 

Чиву, ВОК. Чйво, иистр. Чивом 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Чивава (шп. Chihuahua), -ё ж 1.2.1.1.Ь. и чи

вава (не чијуауа), -е ж, МИ. чиваве, чивава, 30-

оп. 14.1.2.1. 
чивијiШ, -аша М, МИ. чивијаши, чивијаша 

5.1.5.; 14.1.1.а. 
чивија, -е ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, МИ. чиви

је, чивйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чивијати, -ам, прип. сад. чивијајући 5.1.5.; 

14.5.1.1.(3). 
чивitлук, -а м, МИ. чивилуци, чивилука, чи

вилуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чивињiк, -а м, МИ. чивињаци, чивињака, чи

вињацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чИвит, -а м, МИ. чивити, чивйта и чивит, -а 

м, МИ. чивити, чивйта 14.1.1. 
чИвитан и чивитан, -а, -о, одр. чивитнй И 

чивитнй, -а, -о, геи. МИ. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чивИтiр, -ара м, ВОК. чивитару и чивитаре, 

иистр. чивитаром и чивитарем, МИ. чивитари, 

чивитара и чивитiр и чивитiр, -а м, ВОК. -у И 

-е, иистр. -ом и -ем, МИ. -и, -ара 14.1.1. 
чИвитiрскii и чивитiрскii, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чивитаст и чивитаст, -а, -о, ОДр. чивитастй 

и чивитастй, -а, -о, геи. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чивИтли, ПРИД. ИИДКП. 3.1.2.; 14.6. 
чИвИТЊiК, -а м, МИ. чивитњаци, чивитњака, 

чивитњацима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чивкати, -ам, прип. сад. чивкајући 

14.5.1.1.(3). 
Чиво = Чива (в.) 
чиво, -а с, (ткиво) 14.1.2. 



чивт 

чивт не него чифт (В.) 

Чивут И Чивутин, -а М, МН. Чивути, Чивута '" 
Чифут и Чифутин (тур. погрд. Јевреј) 1.2.1.1.d.; 
3.1.2.; 14.1.1.а. 

Чивутк(ињ)а '" Чифутк(ињ)а, -ё ж, ген. МН. 
-й(ња) 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 

ЧИВУТСКii '" чифутскii, -а, -о, ген. мн. -йх 
3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 

Чивуче '" Чифуче, -ета с, зб. -ад, -ади 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.3. 
чивчија не него чифчија (В.) 

чiгра, -ё ж, мн. чигре, чигара, (играчка) 

6.2.2.; 14.1.2.1. 
чигра, -ё ж, мн. чигре, чигара, (зоол. врста 

птице) 6.2.2.; 14.1.2.1. 
чiграст, -а, -о, одр. чиграстй, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чilзбургер, -а м, инетр. -ом, мн. -и, чизбургё

ра 15.1.1.а.; 14.1.1. 
чИзма, -ё ж, мн. чизме, чизама 6.2.2.; 

14.1.2.1. 
чИзмар, -а М, вок. -у И -е, инетр. -ом и -ем, МН. 

-и, чизмара и чilзмар, -ара м, вок. чизмару и 

чизмаре, инетр. чизмаром и чизмарем, мн. чи

змари, чизмара 14.1.1. 
чизмарев и чизмаров, -а, -о, ген. МН. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чизмарија, -ё ж, дат. -ији, инетр. -ијом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чИзмарскii и чilзмарскii, -а, -о, ген. МИ. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чизмарство, -а с lО.3.ь.; 14.1.3. 
чИзмаст, -а, -о, одр. чизмастй, -а, -о, геи. мн. 

-йх 4.2.; 14.3. 
чизметина, -ё ж, ген. мн. чизметйнii 

14.1.2.1.Ь. 

чизмеџија, -ё м, дат. -ији, вок. -ијо, инетр. 

-ијом, мн. -ије, -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чИзмица, -ё ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
чitјати, -ам, прил. сад. чitјајући 14.5.1.1.(3). 
чијii, -а, -ё, инетр. чијйм, мн. чијй, -а, -ё, ген. 

мн. чијйх 14.2.2.2. 
чијигод (нечији) 

чији год (било чији) 

чик, УЗВ. 

Чилеанка 

чика '" чико, -ё М, дат. чики, ВОК. чико, ин
стр. чиком, мн. чике, чика и чико, -а, дат. чику, 

ак. чика, ВОК. чико, инетр. чиком, мн. чике, чика 

14.1.1.g. 
Чика Јова (Змај), Чика-Ј6вё м 1.2.2.1.а.; 

12.2.4.; 14.1.2.1. 
Чикаго (енгл. Chicago), -а М 1.2.1.1.ћ.; 

15.1.1.Ь. 

Чика-Јовин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према Чiка 

Јова (Змај» и чiка-Јовин, -а, -о, ген. мн. -йх, 

(према чика Јова и Јово, -ё) 1.2.2.1.а.; 12.2.4.; 
4.2.а.; 14.3. 

чи карма, -ё ж, ген. ми. чикарма и чикармй, 

(тур. подвала, сплетка) 14.1.2.1.Ь. 

чикати, -ам, прил. сад. чикајући, (жвакати 

дуван) 14.5.1.1.(3). 
чiкати, -ам, прип. сад. чикајући 14.5.1.1.(3). 
чикашкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чикин, -а, -о, ген. мн. -йх, (према чика и чи-

ко, -е) 4.2.а.; 14.3. 
чикица и чикица, -ё М, вок. -е, инетр. -ом, ген. 

мн. чикйца 14.1.2.1. 
чикичин и чикичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
чикма, -ё ж, мн. чикме, чикiiма, (тур. ћорсо

как) 6.2.2.; 14.1.2.1. 
чико '" чика (В.) 
чиков, -а, -о, геи. мн. -их, (према чико, -а) 

4.2.а.; 14.3. 
чИл '" чио (В.) 
чилаш, -аша М, инетр. чишiшем (не -ом), мн. 

чилаши, чилаша 14.1.1. 
чИлатаст, -а, -о, одр. чи.латастИ, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.; 14.3. 
чitлаша, -ё ж, мн. чitлаше, чилiiшii '" чила

шица, -ё ж, ген. МИ. чишiшица, (чилатаста ко

била) 14.1.2.1. 
чилашица '" чИлаша (В.) 
ЧИле (шп. Chi1e), -еа м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 
чiле и чиле, -а и -ета м, вок. чйле, (хипок. од 

чика и чilча) 14.1.1. 
Чилеанац, -н ца м, инетр. -цем, МИ. Чилеан

ци, Чилеанiiца, Чилеанцима 1.2.1.1.d.; 6.2.1.; 
14.1.1.а. 

Чилеанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
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чилеiнскii 

чилеанскii, -а, -о, ген. мн. чилеанскйх 4.2.а.; 

14.3 
чилёње не него чиљёње (В.) 

чилети (не чилити) ек. уп. ијек. чиљети 

чИли, -ија м, инстр. -ијем (не -ом) 5.1.5.; 
14.1.1.Ь. 

чitлипи (уоб. Ћitлипи), Чйлйпа м мн., дат. 

Чилипима 1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
чИло, прил. 14.6. 
чИлбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чиљёње (не чилёње), -а с, ген. мн. чйљёња 

14.1.3. 
чиљети ијек. (ек. чилети (не чилити», чи

лйм, прил. сад. чйлёћи 2.1.2.; 2.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
чим, везн. и прил., чим боље, чим мањё, чим 

пре, (об. што боље, што мањё, што пре) 3.1.2. 
ЧИИ, -а м, лок. чину, чинови, чинова и чйно

ви, чйнова 14.1.1.с. 

чинеле, -ела ж мн. 14.1.2.1. = чинели, -ела 

м мн. 14.1.1. 
чииели = чииеле (В.) 

Чинечитi (не Ћинеliитi, итал. Cinecitta), ж 
индкл. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.а. 

чиии, чинй ж И м 14.1.2.1.; 14.1.1.с.(3). 
чинија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. чини

је, чйнйја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чинилац (не чиниоц), -иоца м, вок. чиниоче, 

мн. чиниоци, чинилаца, чиниоцима 6.2.1.; 7.2.2.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 

чиниоц не него чинилац (В.) 

чинити, -им, прил. сад. чинёћи 14.5.1.1.(4). 
чиибвнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чинбвнiiк, -йка м, вок. чиновнйче, мн. чинов-

нйци, чиновнйка, чиновнйцима и чиновнiiк, 

-ика м, вок. чйновнйче, мн. чиновници, чиновни

ка, чиновницима l1.1.1.а.(1); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чинбвнiiковати, -ујём, прил. сад. чиновнй

кујуliи 14.5.1.1.(2). 
чинбвнiiковица, -ё ж, вок. чиновнйковице, 

инстр. -ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чинбвница и чиновница, -ё ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чинбвнiiчкii и чиновнiiчкii, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чинбвнiiштво и чиновништво, -а с, мн. 

-штва, -штава 6.2.2.; 14.1.3. 
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чипкица 

чинодејство (об. него чинодјејство), -а с, мн. 

чинодејства, чинодёјСТiiва 2.1.3.; 6.2.2.; 14.1.3. 
чинодејствовати (об. него чинодјејство

вати), -ујём, прил. сад. чинодејствујући 2.1.3.; 
14.5.1.1.(2). 

чинодјејство об. чииодејство (В.) 

чинодјејствовати об. чинодејствовати 

(В.) 

чинчила, -ё ж, мн. чинчиле, чйнчйла и 

чинчitла, -ё ж, мн. чинчиле, чинчйла, зоол. 

14.1.2.1. 
чин-чин, узв. 

чињеница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
чињеиичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
чИњеиичнбст, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чио, чйла, чйло одр. чйлй, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.; 5.1.5.; 14.3. 
чИода, -ё ж, ген. мн. чйбда 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чИопа, -ё ж, ген. мн. чйопа, зоол. 5.1.5.; 

14.1.2.1. 
чип, чипа м, мн. чипови, чипова 14.1.1.с. 

чипендејл (енгл. Chippendale), -а м 14.1.1. 
чипка, -ё ж, дат. чйпки (об. него чйпци), 

мн. чйпке, чйпкй и р. чйпака 6.2.2.; 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

чипкан, -а, -о, одр. чипканй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.; 14.3. 
чипкар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

-и, чйпкара 14.1.1. 
чипкарев и чипкаров, -а, -о, ген. мн. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чипкарка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1. 
чипкарскii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чипкарство и чипкарство, -а с lО.3.Ь.; 

14.1.3. 
чипкаст, -а, -о, одр. чйпкастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чипкасто, прил. 14.6. 
чипкати, -ам, прил. сад. чйпкајући 

14.5.1.1.(3). 
чипкаliii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чilпкица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 



чипс 

чипс, -а м 14.1.1. 
чипчија не него чифчија (В.) 

чипчица, -ё ж, инстр. -ом, геи. мн. -ица, (дем. 

од чипка) 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чiiр, -а м, инстр. -ом, мн. чирови, чир6ва и 

чирова и чир, -а м, инстр. -ом, мн. чирови, чи

рова 14.1.1.с. 

чирiк, -ака м, ми. чираци, чирака, чирацима, 

тур. 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
чilpав, -а, -о, одр. чирави, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.; 14.3. 
чilpавац, -авца м, ВОК. чиравче, инстр. чи

равцем (не -ом), мн. чиравци, чираваца 6.2.1.; 
1l.1.1.a.(1); 14.1.1. 

чilpавiiст, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чilpаст, -а, -о, одр. чирасти, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.; 14.3. 
чираче, -ета С, (дем. од чilpiк) 3.1.2.; 14.1.3. 
чирiш, -аша м, мн. чираши, чираша 14.1.1. 
чирiшкй, -а, -о, ген. мн. чирашких 4.2.а.; 

14.3. 
чириз не него liilpиш (В.) 

чириli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. чирићи, 

чириlia и чilpиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), чири

ћи, чирића 3.2.3.; 14.1.1. 
чiiрлйдерка (енгn. cheerleader), -ё ж, дат. -ки, 

ген. мн. -ки = чирлидерсица, -ё ж, вок. -е, инстр. 
-ом, ген. мн. -ица 1l.3.2.g.; 14.1.2.1. 

чирлitдерсица = чiiрлйдерка (В.) 
чiiрњiк, -а м, мн. чйрњаци, чйрњака, чйр

њацима, бот. 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
чир6вница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1. 
число, -сла м, ген. мн. чйсала и число, -сла 

м, ген. мн. чисала 6.2.2.; 14.1.3. 
чист, -а, -о, одр. чисти, -а, -о, ген. мн. -их, 

комп. чистији, најчистији (не чишћи, најчишћи) 

4.2.а.; 14.3. 
чистац, -аца м, инстр. -ем (не -ом), мн. чиста

ци, чистаца 14.1.1. 
чистiч, -ача м, вок. чистачу, инстр. чистачем 

(не -ом), мн. чистачи, чистача 3.1.3.; 14.1.1. 
чистачица, -ё ж, вок. чистачице, инстр. -ом, 

ген. ми. -ица 3.1.2.; 14.1.2.1. 
чистiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 

чистунка 

чистилац и чИстилац (не чистиоц и чи

стиоц), -оца м, вок. -оче, инстр. -оцем (не -ом), 

мн. -оци, -лаца, -оцима 6.2.1.; 7.2.2.; 11.1.1.а.(1); 
14.1.1. 

чистилица и чИстилица, -ё ж, вок. -е, инстр. 

-ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
чистилйште, -а с, ген. мн. чистилишта 

14.1.3. 
чистило, -а с, мн. чистила, чистила 14.1.3. 
чистина, -ё ж, ак. чистину и чистину, мн. чи

стине и чисти не, чистина 14.1.2.1. 
чисти6на не него чистионица (В.) 

чистионица (не чисти6на), -ё ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
чистиоц и чистиоц не него чистилац и чii

стилац (В.) 

чистити, -им, прип. сад. чистёћи 14.5.1.1.(4). 
чистйш, -иша м, инстр. чистишем (не -ом), 

мн. чистиши, чистиша 14.1.1. 
чистка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 1l.3.2.h.; 

14.1.2.1.Ь. 

чИсто, прип., комп. чистије (не чишће) 14.6. 
чИстокрван, -вна, -вно, одр. чистокрвни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чистокрвност и чИстокрвност, -ости ж, ин

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чистонароднй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
чИстопйс, -а м, ген. мн. чистописа 14.1.1.с. 

чистосРдачан,-чна,-чно,одр.чистосРдач

ни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чистосрдачно, прип. 14.6. 
чистосрдачност, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чистота, -ё ж, мн. чистОте, чист6та, (у ду

ховном смислу) 14.1.2.1. 
чистоliа, -ё ж, мн. чистоће, чист6ћа, (у фи

зичком смислу) 14.1.2.1. 
чистунац, -нца м, вок. чистунче, инстр. чи

стунцем (не -ом), мн. чистунци, чистунаца, чи

стунцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(1); 14.1.1. 
чистуначки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чистуница, -ё ж, вок. чистунице, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица = чистунка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. 

-ки 1l.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь.; 
чистунка = чистУница (В.) 
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чистунскii 

чистунскii, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чистунство, -а с 1O.з.Ь.; 14.1.3. 
чИтав,-а, -о, одр. чИтавй, -а, -О,геи. ми. -йх 

4.2.а.; 14.3. 
чИтавост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чИтак, читка и читка, читко и читко, одр. 

читкй, -а, -о, геи. ми. -йх 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
читалац (не чИтаоц), -аоца м, вок. читао

че, ми. читаоци, читалаца, чИтаоцима 7.2.2.; 
14.1.1. 

читалачкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

чИтiнка, -е Ж, дат. -ци, геи. ми. читанкй и р. 

читанiiка 6.2.2.; 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
чИтiнчица, -е Ж, иистр. -ом, -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1.Ь. 

чИтаоница и читаоница, -е Ж, иистр. -ом, 

геи. ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чИтаоничкii и читаоничкii, -а, -о, геи. ми. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чИтаоц не него чИталац (в.) 

чИтатёљка, -е Ж, дат. -ки, геи. ми. -кй 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

чИтати, -ам, ми. читамо и читамо, читате и 

чИтате, прип. сад. читајући 14.5.1.1.(3). 
чИтiч, -ача м, вок. читачу, иистр. читачем (не 

-ом), ми. читачи, читача 3.1.з.; 14.1.1.Ь. 

читачица, -е Ж, вок. чипiчице, иистр. -ом, геи. 

ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чИтiчкii, -а, -о, геи. ми. -йх 3.1.з.; 4.2.а.; 

14.3. 
чИткати, -ам, прип. сад. читкајући 14.5.1.1.(3). 
чИтко, прип. 14.6. 
ч Иткост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
читлугџија = чИтлучiр (в.) 

ЧИтлук, -а м 1.2.2.1.h. 
чИтлук (не чифлук), -а м, ми. читлуци, чи

тлука, читлуцима, тур. 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чИтлук-сахибија, читлук-сахибијё Ж, дат. 

-ији, ВОК. -ијо, иистр. -ијом, ми. читлук-сахибије, 

читлук-сахибйја 4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чИтлуксахибiiјскii, -а, -о, геи. ми. -йх 5.1.3.; 

4.2.а.; 14.3. 
чИтлучiр, -а м, вок. -у И -е, иистр. -ом и -ем, 

ми. -и, читлучара 14.1.1. = читлугџија, -е м, дат. 
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чичкати 

-ији, вок. -ијо, иистр. -ијом, ми. -ије, -йја 3.4.1.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

читлучити, -йм, прип. сад. читлучећи 

14.5.1.1.(4). 
чИтлучкii, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чИтљив, -а, -о, одр. читљивй, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.; 14.3. 
чИтљиво, прип. 14.6. 
чИтљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чИтуља, -е Ж, ми. чИтуље, чИтуља 14.1.2.1.Ь .. 
читуцкати, -ам, прип. сад. читуцкајући 

14.5.1.1.(3). 
чифлук не него чИтлук (в.) 

чифт (не чивт), -а м, ми. чифтови, чифто

ва, (тур. пар истих или сличних предмета) 

14.1.1.С. 

(в.) 

ЧиФут и Чифутин = Чивут И Чивутин 

Чифутк(ињ)а = Чивутк(ињ)а (в.) 
чифутскii = чивутски (в.) 
Чифуче = Чивуче (в.) 
чифчија (не чипчија, чивчија), -е м, дат. 

-ији, вок. -ијо, иистр. -ијом, ми. чифчије, чифчи

ја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чilча, -е м, ми. чиче, геи. ми. чича; чича Или

ја, геи. чича-Илије, дат. чича-Илији поред чича 
Илија, чиче Илије, чичи Илији; прид. чича-Или
ји н; Славиша Вајнер Чича 3.1.2.; 14.1.2.1. 

чичак, -чка м, ми. чичци, чичака, чичцима 

6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чичак-трiка, чичак-тракё ж, дат. чичак

-траци, ми. чичак-траке, геи. ми. чичак-трака 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
чичати не него цичати (в.) 

чичерон, -6на м = чичероне, -а м 3.1.1.; 
14.1.1. 

чичероне = чичерон (в.) 
чичимак, -ймка м, ми. чичймци, чичимака, 

чичймцима, бот. 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чiiчица, -ё м, иистр. -ом, ми. чичице, -и ца 

14.1.2.1. 
чичкав, -а, -о, одр. чичкавй, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чичкати, -ам, прип. сад. чичкајући 

14.5.1.1.(3). 



чичков 

чичков, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чичковац, -овца м, инстр. чичковцем (не -ом), 

мн. чичковци, чичковаца, бот. 6.2.1.; 14.1.1. 
чнчковнт, -а, -о, одр. чичковити, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чичковито, прип. 3.1.2. 
чичока, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -ка, бот. 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
-чица, суфикс за творбу именица, најчешће 

деминутивног значења. 

чibuliёње, -а с, ген. мн. чишћёња 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.3. 
чiiшliй не него чистијй (В. чист) 

чкакљати не него шкакљати (В.) 

чкаљ, чкаља м, инстр. чкаљем (не -ом), мн. 

чкаљеви, чкаљева, бот. 14.1.1.Ь.С. 

чкиљити не него шкиљити (В.) 

чл., скр. за члан у законима, правилници

ма и сл. 13.2.1. 
члан, -а м, пок. члану (за живо) и члан, чшi

ну, мн. чланови, чланова и члан, -а м (за нежи

во)14.1.1.с. 

чланак, -н ка м, мн. чшiнци, чланака, члан

цима и чланак, -н ка м, мн. члан ци, чланака, 

чланцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чланарина, -ё ж, ген. мн. члаюiрина 

14.1.2.1.Ь. 

члJiница, -ё Ж, ВОК. чланице, инстр. -ом, ген. 

мн. -и ца 14.1.2.1.Ь. 

чланкаст, -ста, -сто, одр. чланкасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3.3. 
чланковит, -а, -о, одр. чланковитй, -а, -о, 

ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чланковитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чланконожац, -шца м, мн. чланконошци, 

чланконожаца, чланконошцима 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
14.1.1. 

чланкописац, -сца м, мн. чланкописци, 

чланкопйсiiца, чланкописцима 6.2.1.; 14.1.1. 
чланкопИСiiчкй, -а, -о, ген. мн. чланкописач

кйх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
члановит, -а, -о, одр. члановити, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
члански и члJiнскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 

човечанскн 

чш\нство, -а с, мн. чшiнства, чланстiiва 

6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
чланчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. члан

чићи, чланчйћа 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
чл6вити, -им, прип. сад. чл6вёћи 

14.5.1.1.(4). 
чобан = чОбанин (В.) 
чобан(ч)иli, -а м, ВОК. -у, инстр. -ем (не -ом), 

ген. мн. чобан(ч)ићii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1. 
чобанија, -е Ж, ген. мн. чобанйја 14.1.2.1. 
чобанин = чобан, -а м, мн. чобани, чобана 

14.1.1.а. 

чобiiнка, -е Ж, дат. -ки, ген. мн. -кй 11.3.2.g.; 
14.1.2.1.Ь. 

чобiiнкин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

чобанлук = чобанство и чобанство (В.) 
чОбановати, -ујём, прип. сад. чобанујући 

14.5.1.1.(2). 
чОбанскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чобански, прип. 14.6. 
чобанство и чобанство, -а с 10.3.Ь.; 14.1.3. 

= чобанлук, -а м, мн. чобанлуци, чобанлука, 

чобанлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чобiiнче, -ета с, зб. чобанчЗд, -и 3.1.3.; 

14.1.3. 
ч6ва = ч6во (В.) 
човек и човек ек. уп. ијек. човјек и човјек 

човеков и човеков ек. уп. ијек. човјеков и 

човјеков 

кй 

човеколик ек. уп. ијек. човјеколик 

човекољуб = човекољубац (В.) 
човекољубан = човекољубив (В.) 
човекољубац ек. уп. ијек. човјекољубац 

човекољубачкй ек. уп. ијек. човјекољубач-

човекољубив ек. уп. ијек. човјекољубив 

човекољубиво ек. уп. ијек. човјекољубиво 

човекољубивост ек. уп. ијек. човјекољуби-

вост 

човекољубље = човекољубивост (В.) 

човекомрзац ек. уп. ијек. човјекомрзац 

човекомрзилачкй ек. уп. ијек. човјекомр-

зилачкй 

човеч(и)ји ек. уп. ијек. човјеч(и)јii 

човечан ек. уп. ијек. човјечан 

човечански ек. уп. ијек. човјечанск:и 
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човечанство 

човечанство ек. уп. ијек. човјечанство 

човечно ек. уп. ијек. човјечно 

човечност ек. уп. ијек. човјечност 

човечуљак ек. уп. ијек. човјечуљак 

човештво ек. уп. ијек. човјештво 

човјек и човјек ијек. (ек. човек и човек), 

човU)ека и човU)ека М, вок. човјече, МИ. људи, 

људи 2.1.2.; 2.2.2.; lI.1.1.а.(I); 14.1.1. 
човјеков и човјеков ијек. (ек. човеков и чо

веков), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

човјеколик ијек. (ек. човеколик), -а, -о, одр. 

човU)еколики, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

човјекољуб = човјекољубац (В.) 

човјекољубан = човјекољубив (В.) 
човјекољубац ијек. (ек. човекољубац), -пца 

М, вок. човU)екољупче, инстр. човU)екољупцем 

(не -ом), мн. човU)екољупци, човU)екољубаца, 

човU)екољупцима = човјекољуб ијек. (ек. чове

кољуб), -а М, ген. МН. човU)екољуба 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.1.; 8.1.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 

човјекољубачкй ијек. (ек. човекољубач

кй), -а, -о, ген. МН. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

човјекољубив ијек. (ек. човекољубив), -а, -о, 

одр. човU)екољубиви, -а, -о, ген. мн. -их = човје

кољубан ијек. (ек. човекољубзн), -бна, -бно, одр. 

човU)екољубни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 
6.2.3.; 4.2.а; 14.3. 

човјекољубиво ијек. (ек. човекољубиво) 

прил. 2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
човјекољубивост ијек. (ек. човекољуби

вост), -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу, 2.1.2.; 2.2.2.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. = човјекољубље ијек. 

(ек. човекољубље), -3 с 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
човјекољубље = човјекољубивост (В.) 
човјекомрзац ијек. (ек. човекомрзац), -сца 

М, вок. човU)екомршче, инстр. човU)екомрсцем 

(не -ом), МИ. човU)екомрсци, човU)екомрзаца, 

човU)екомрсцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 
8.2.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 

човјекомjnилачкй ијек. (ек. човекомjnи

лачкй), -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

човјеч(и)јй ијек. (ек. човеч(и)јй), -а, -о, ген. 

мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
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чом 

човјечзн ијек. (ек. човечзн), -ч на, -ч но, одр. 

човU)ечни, -а, -о, ген. мн. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

човјечанскй ијек. (ек. човечанскй), -а, -о, 

ген. МИ. -их 2.1.2.; 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 
човјечански ијек. (ек. човечански), прил. 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.6. 
човјечанство ијек. (ек. човечанство), -а с 

2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.3. 
човјечно ијек. (ек. човечно), прил. 2.1.2.; 

2.2.2.; 14.6. 
човјечност ијек. (ек. човечност), -ости Ж, ин

стр. -ости И -ошћу 2.1.2.; 2.2.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

човјечуљак ијек. (ек. човечуљак), -љка М, 

вок. човU)ечуљче, мн. човU)ечуљци, човU)е

чуљака, човU)ечуљцима 2.1.2.; 2.2.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.a.(I); 14.1.1. 

човјештво ијек. (ек. човештво), -а с 2.1.2.; 
2.2.2.; 14.1.3. 

чово = ЧОВ3, -ё М, дат. ч6ви, ак. ч6ву, вок. чо
во, инстр. ч6вом, мн. ч6ве, ч6ва и чово, -а М, дат. 

ч6ву, ак. ч6ва, вок. чово, инстр. ч6вом, мн. ч6ве, 

ч6ва 14.1.1.g. 
чоја не него чоха (В.) 

чојство, -а с, мн. ч6јства, чојстава 6.2.2.; 
10.3.Ь.; 14.1.3. 
Чок (РУМ. Сјос), -а М 1.2.1.1.ћ.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
чокањ(ч)иli = чокањче (В.) 
ЧОКiњ, -ања М, инстр. -ем (не -ом), мн. чока

њи, чоюiња и чокiњ, -а М, инстр. -ем (не -ом), 

мн. чокањи, чокања 14.1.1. 
чокањче, -ета с 3.1.3.; 14.13. = чокањчиli,-а 

М, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. чоюiњчићii 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

чокањчиli = чокањче (В.) 
чоков, -ова М, ген. мн. ч6кбва 14.1.1. 
чоколада, -ё ж, ген. мн. чоколада 14.1.2.1.Ь. 

чоколiднй и чоколiднй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
чокот, -а М, ген. мн. чокота и чок6та, зб. чо

коће 14.1.1. 
чолица, -ё ж, инстр. -ом, мн. чолице, чоли

ца 14.1.2.1.Ь. 

чом, чома М, мн. чомови, чомбва 14.1.1.с. 



ЧОМСКИ 

ЧОМСКИ (еигл. Chomsky), -ога м 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.3. 
Чонгрiiд (мађ. Сsопgпid), -а м 1.2.1.1.Ь.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чопор, -ора м, иистр. -ом, ми. чопори, чопо

ра 14.1.1. 
чоп6рак, -рка м, ми. чоп6рци, чопорака, чо

п6рцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чопоративно, прил. 14.6. 
ч6рба, -ё ж, геи. ми. ч6рба и ч6рби; клйн

ч6рба 14.1.2.1.Ь. 

чорбаст, -а, -о, одр. чорбаети, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чорбаuи, м иидкл. чорбаџи Мйтке 3.4.1. 
чорбаuија, -ё м, дат. -ији, иистр. -ијом, ми. 

-иј е, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чорбаuијин, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
чорбаuйјскй, -а, -о, геи. ми. -их 5.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чорбаuйница, -ё ж, ВОК. чорбаџинице, иистр. 

-ом, геи. ми. -ица 14.1.2.1.Ь. 

чорбетина, -ё ж, геи. ми. чорбетина 

14.1.2.1.Ь. 

чорбица, -ё ж, иистр. -ом, ми. чорбице, чор

бица и ч6рбица, -ё ж, геи. ми. ч6рбица 14.1.2.1. 
= чорбуљiiк, -ака м, ми. чорбуљаци, чорбуљака, 

чорбуљацима и чорбуљак, -а м, ми. чорбуљци, 

чорбуљака, чорбуљцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чорбуљiк = чорбица (В.) 
чорбуљина и чорбурина, -ё ж, геи. ми. -ина 

14.1.2.1.Ь. 

чорда, -ё ж, геи. ми. чорди, (крдо; друго је 

110рда) 14.1.2.1.Ь. 

чордiр, -ара м, ВОК. чордару и чордаре, иистр. 

чордаром и чордарем, ми. чордари, чордара = 

чордiш, -аша м, ВОК. чордашу, иистр. чордашем, 

ми. чордаши, чордаша 14.1.1. 
чордiш = чордiр (В.) 
Чорнй или Чорниј (рус.), Чорног(а) м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

чортiн, -ана м, ми. чортани, чортана 14.1.1. 
чортановачкй, -а, -о, геи. ми. чортановачких 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
Чортановци, Чортановаца м ми. 1.2.1.1.а.; 

6.2.1.; 14.1.1. 
чот, чота м, ми. чотови, чотова 14.1.1.е. 

чувiiран 

чота, -ё ж, ми. чоте, чбта и чота, -ё ж, ми. 

чОте, ч6та 14.1.2.1. 
чотав и чотав, -а, -о, одр. чОтави и чотави, 

-а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
чотаст и чотаст, -а, -о, одр. чотаети и чОта

ети, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
чоха (не чоја), -ё ж, дат. чохи, ми. чохе, чоха 

и чоха (не чоја), -ё ж, дат. чохи, ми. чохе, ч6ха 

4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
чохали, прид. иидкл. 4.1. 
чохан, -а, -о, одр. чохани, -а, -о, геи. ми. -их 

4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
чохiр, -ара м, ВОК. чохару и чохаре, иистр. чо

харом и чохарем, ми. чохари, чохара и чохiш, 

-аша м, ВОК. чохашу, иистр. чохашем, ми. чоха

ши, чохаша 4.1.; 14.1.1. = чохаuија, -ё м, дат. 

-ији, ВОК. -ијо, иистр. -ијом, ми. -ије, -ија 3.4.3.; 
4.1.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 

ЧОХiрскй, -а, -о, геи. ми. -их 1.2.2.; 4.1.; 4.2.а.; 
14.3. 

чохаuија = чохiiр (В.) 
чохiш = чохiр (В.) 

чочек, -а м, ми. чочеци, чочёка, чочецима 

3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чочечкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чочечки, прил. 14.6. 
чошица, -ё ж, ми. чошице, чошица, (дем. од 

чоха) 14.1.2.1.Ь. 

ЧСР, скр. бивша Чехоеловачка Република 

13.3.2. 
Чу Де (КИИ. Zhu Ое, маршал, град), Чу Дёа м 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Чубак, -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чубар, -бра м, иистр. чубром, бот. 6.2.1.; 

14.1.1.Ь. 

чубаст, -а, -о, одр. чубаети, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чубраст, -а, -о, одр. чубраети, -а, -о, геи. ми. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Чубура, -ё ж, (део Београда) 1.2.l.1.h.; 

14.1.2.1. 
чувiр, -ара, ВОК. чувару и чуваре, иистр. чу

варом и чуварем, ми. чувари, чувара 14.1.1. 
чувiран, -рна, -рно, одр. чуварни, -а, -о, геи. 

ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
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чуварев 

чуварев и чуваров, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
чуварииа, -е Ж, ген. мн. чуварина 14.1.2.1.Ь. 

чуварка, -е Ж, дат. чуварки, ген. мн. чуварки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
чуваркуl1а, -е Ж, ген. мн. чуваркућii 

14.1.2.1.Ь. 

чувариица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чуварно, прип. 14.6. 
чуварност, -ости Ж, инсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чувати (се), чувам (се), прип. сад. чувајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
чувен, -ена, -ено, одр. чувени, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чувено, прип. 14.6. 
чувеност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чувење, -а с, ген. мн. чувења и чувење, -а с, 

ген. мн. чувења 14.1.3. 
чувство (не чуство), -а с, мн. чувства, чув

става 6.2.2.; 14.1.3. 
чувствовати (се) и чувствовати (се), чу в

ствујем, прип. сад. чувствујући 14.5.1.1.(2). 
чудак, -ака М, ВОК. чудаче, мн. чудаци, чуда

ка, чудацима 1I.1.1.a.(l); 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чудакиња, -е Ж, ген. мн. чудакиња 14.1.2.1.Ь. 

чудан, чудна и чудна, чудно и чудно, одр. 

чудни, -а, -о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чудачки, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чудачки, прип. 14.6. 
чуд8штво и чудаштво, -а с, ген. мн. -штава 

6.2.2.; 14.1.3. 
чудесан, -сна, -сно, одр. чудесни, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чудесно, прнn. 14.6. 
чудесност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Чуди, Чуда м мн. 1.2.1.1а.; 14.1.1. 
чуди ка, -е Ж, дат. -ци, мн. чудике, чудика, 

бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
чудити (се), чудим (се), прнn. сад. чудећи (се) 

14.5.1.1.(4). 
чудно, прнn. 14.6. 
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чудноват и чудноват, -а, -о, одр. чудновати 

и чудновати, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чудновато и чудновато, прип. 14.6. 
чудноватост и чудноватост, -ости Ж, ннстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чудност, -ости Ж, ннстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чудо, -а с, мн. чуда, чуда, чудима и чудеса, 

чудеса, чудесима 14.1.1.С. 

чудовит, -а, -о, одр. чудовити, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чудовито, прнn. 14.6. 
чудовитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чудовиш(т)ан и чудовиш(т)ан, -а, -о, одр. 

чудовишни И чудовишни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
чудовишно и чудовишно, прип. 14.6. 
чудовишност и чудовишност, -ости Ж, нн

стр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чудовиште, -а с, ген. мн. чудовишта и чудо

виште, -а с, ген. мн. чудовишта 14.1.3. 
чудотворан, -рна, -рно, одр. чудотворни, -а, 

-о, ген. мн. -их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чудотворац, -рца м, ВОК. чудотворче, инстр. 

чудотв6рцем (не-ом),мн. чудотв6рци, чудотво

раца, чудотв6рцима 6.2.1.; l1.1.1.а.(I); 14.1.1.Ь. 
чудотворка, -е Ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

чудотворки и чудОтворака 6.2.2.; 11.3.2.Ь.; 

14.1.2.1.а. 

чудотворно, прнn. 14.6. 
чудотворност, -ости Ж, ннсТр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чудотвОрство,-ас,мн.чудотв6рства,чуДО

творстава 6.2.2.; 1О.3.Ь.; 14.1.3. 
чудски, -а, -о, ген. мн. чудских, (према Чуди) 

4.2.а.; 8.1.3.2.1.; 14.3. 
чуђёње, -а с, ген. мн. чуђења 3.3.2.а.; 14.1.3. 
чу јан, -јна, -јно одр. чуј ни, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
чујно, прип. 14.3. 
чу јност, -ости Ж, иНсТр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 

8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чук (об. чук-чук), УЗВ. 

чук, -а м, пок. чуку, мн. чукови, чукова, (че

киl1) 14.1.1.С. 



чука 

чука, -ё ж, дат. чУ-ки, мн. чУ-ке, чука 11.3.2.h.; 
14.1.2.1. 

чукаљ, -кља м, инстр. чукљем (не -ом), мн. 

чукљи, чУ-каља и чукљеви, чукљёва 6.2.1.; 
14.1.1. 

Чукарица, -ё ж, инстр. -ом, (део Београда) 

1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
чукарички, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
чукаст, -а, -о, одр. чУ-кастй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

комп. ЧУКllстијй, најчукастијй 4.2.а.; 14.3. 
чукати (се), чУ-кам (се), прил. сад. чу-кајући 

(се) 14.5.1.1.(3). 
чукица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

чукљајив, -а, -о, одр. чукљајивй, -а, -о, ген. 

мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чукнут, -а, -о, чу-кнутй, -а, -о, ген. мн. -йх, 

комп. чукнутијй, најчукнутијй 4.2.; 14.3. 
чукнути (се), чУ-кнём (се) и чукнути, чук

нём 14.5.1.1.(1). 
чукнутост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чу ку н- = р. шукун- (в.) 

чукунбаба = р. шукунбаба, -ё ж, ген. мн. -аба 
14.1.2.1.Ь. 

чукундед(а) ек. уп. ијек. чукундјед(а) 

чукундедовина ек. уп. ијек. чукундједови

на 

чукундека = р. шукундека, -ё м, дат. -ки, 
ген. МН. -ка 11.3.2.а.; 14.1.2.1.а. 

чукундјед(а) = р. шукундјед(а) ијек. (ек. чу
кундед(а) = р. шукундед(а», -ё м, ген. МН. -ёда 
2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.а. 

чукундједовина = р. шукундједовина ијек. 
(ек. чукундедовина = р. шукундедовина), -ё ж, 
ген. МН. -йна 2.1.2.; 2.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 

чукунунук = р. шукунунук, -а м, ВОК. -уну

че, МН. -унуци, -унука, -унуцима l1.1.1.а.(I); 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
чукунунука = р. шукунунука, -ё ж, дат. -ци, 

ген. МН. -унука 11.2.1.(1); 14.1.2.1.а. 
чукунунуче = р. шукунунуче, -ета с, зб. 

-чад, -адй 3.1.3.; 14.1.3. 
чукунунучиli = р. шукунунучиli, -а м, ВОК. 

-у, инстр. -ем (не -ом), ген. МН. -унучйћа 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

чуњiiш 

чукунчукунбаба = р. шукунчукунбаба, -ё 
ж, ген. МН. -аба 14.1.2.1.а. 

чукунчукундед(а) ек. уп. ијек. чукунчукун

дјед(а) 

чукунчукундјед(а) = р. шукунчукундјед(а) 

ијек. (ек. чукунчукундед(а) = р. шукунчукун
дед(а» -ё м, ген. МН. -ёда 14.1.2.1.а. 

Чукур-чёсма, Чу-кур-чесмё ж, (чесма у Бе

ограду) 1.2.1.1ј.; 14.1.2.1. 
Чукчи, Чукча м МН. 1.2.1.1.а.; 3.1.3.; 14.1.1. 
чула, -ё ж, МН. чУ-ле, чула, (чулаво чеља

де) и чула, -ё ж, МН. чуле, чула, (врста игре) 

14.1.2.1.Ь. 

чулав, -а, -о, ОДр. чУ-лавй, -а, -о, ген. МН. -йх 

= чуласт, -а, -о, одр. чуластй, -а, -о, ген. МН. -йх, 

(који има мале уши) 4.2.а.; 14.3. 
чулан, -лна, -лно, одр. чулни, -а, -о, ген. МН. 

-их 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
чуласт = чулав (в.) 
чулно, ПРИЛ. 14.6. 
чулност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чуло, -а с, ген. МН. чула 14.1.3. 
чума, -ё ж, МН. чУ-ме, чума 14.1.2.1.Ь. 

чун(ч)иli, -а м, инстр. -ем (не -ом), МН. чун(ч) 

ићи, чун(ч)йћа и чун(ч)иli, -ића м, инстр. чун(ч) 

ићем (не -ом), МН. чун(ч)ићи, чун(ч)ићii 3.1.3.; 
3.2.3.; 14.1.1.Ь. 

чун, -а м, лок. чуну, МН. чУ-нови, чУ-нова и чу

нови, чунова 14.1.1.С. 

чунак, -н ка м, МН. чУ-нкови, чУ-нкова 6.2.1.; 
14.1.1.С. 

чунак, -н ка м, МН. чунци, чунака и чунак, 

-нка м, лок. чунку, МН. чунци, чунака, (дем. од 

чун) 6.2.1.; 14.1.1.(1); 11.2.1. 
чунаст, -а, -о, одр. чУ-насти, -а, -о, ген. МН. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
Чункинг или Чунгкинг (не Чунгђинг, трад. 

кин. Chungjing), -а м 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
чуњ, -а м, лок. чуњу, МН. чуњеви, чуњева и 

чуњёва, чуњевима и чУ-њевима 14.1.1.С. 

чуњаст, -а, -о, одр. чУ-њасти, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
чуњасто, ПРИЛ. 14.6. 
чуњiiш, -аша м, ген. МН. чуњаша, ЗООЛ. 

14.1.1. 
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чуњашица 

чуњашица, -ё ж, иистр. -ом, ген. мн. -йца, 30-

оп. 14.1.2.1.Ь. 

чуњиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. чуњићи, 

чуњйћа и чуњili, -ића М, инстр. чуњићем (не 

-ом), мн. чуњићи, чуњића 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
чуњкаст, -а, -о, одр. чуњкастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чуњоличнiк, -а М, мн. чуњоличнйци, чуњо-

личнйка, чуњоличнйцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чуњЬсек ек. уп. ијек. чуњЬсјек 

чуњЬсечица ек. уп. ијек. чуњЬсјечица 

чуњckјек ијек. (ек. чуњckек), -а М, мн. чу-

њосU)еци, чуњосU)ёка, чуњосU)ецима 2.1.2.; 
2.2.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 

чуњckјечица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. МИ. чу

њосU)ечйца 2.1.2.; 2.2.2.; 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чуп, -а М, пок. чупу, МИ. чупови, чупова 

14.1.1.с. 
чупав, -а, -о, одр. чупавй, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.; 14.3. 
чупавац, -авца М, ВОК. чупавче, мн. чупавци, 

чупаваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 14.1.1. 
чупавити (се), -йм (се), прип. сад. чупавёћи 

(се) и чупавити (се), чупавйм (се), прип. сад. чу

шiвёћи (се) 14.5.1.1.(4). 
чупавица, -ё ж, ВОК. чупавице, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чупавост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
чупаница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица, (6и

оп. омотач ембриона) 14.1.2.1.Ь. 

чупаст, -а, -о, одр. чупастй, -а, -о, геи. МИ. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чупати (се), чупам (се), прип. сад. чупајући 

(се) 14.5.1.1.(4). 
чупач, -ача м, ВОК. чупачу, инстр. чупачем (не 

-ом), мн. чупачи, чупача 3.1.3.; 14.1.1. 
чупачица, -ё ж, ВОК. чушiчице, инстр. -ом, ген. 

мн. -ица 3.1.2.; 14.1.2.1.Ь. 
чупер(к)аст, -а, -о, одр. чупер(к)астй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чуперак, -рка м, мн. чуперци, чупёрака, чу

перцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чуперчиli, -а М, иистр. -ем (не -ом), геи. ми. 

чуперчића 3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
чупиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ми. чупићи, 

чупића, (дем. од чуп) 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
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чушпајз 

чупица, -ё ж, иистр. -ом, ген. ми. -йца 

14.1.2.1.Ь. 

чупка, -ё ж, дат. -ки, ген. ми. -кй 1I.3.2.ћ.; 

14.1.2.1.Ь. 

чупкаст, -а, -о, одр. чупкастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 4.2.а.; 14.3. 
чупкати (се), чупкам (се), прип. сад. чупка

јући (се) 14.5.1.1.(3). 
чупнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
чупоглав, -а, -о, одр. чупоглавй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чупоглавац, -авца м, ВОК. чупоглавче, мн. 

чупоглавци, чупоглаваца 6.2.1.; 1I.1.1.a.(I); 
14.1.1. 

чупоглавица, -ё ж, ВОК. чупоглавице, инстр. 

-ом, ген. ми. -йца 14.1.2.1.Ь. 

чурек, -а м, мн. чуреци, чурёка, чурецима 

11.2.1.(2); 14.1.1. 
Чуруг, -а м 1.2.1.1.ћ.; 14.1.1. 
Чуружанин, -а м, мн. ЧурУжани, ЧуРУжана, 

(према Чуруг) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Чуружанка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки, 

(према Чуруг) 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.а. 
чурушкi, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
чуство не него чувство (В.) 

чути, чујём, прип. сад. чујући 14.5.1.1.(2). 
чУтура, -ё ж, мн. чутуре, чутура 14.1.2.1.Ь. 

чУтурица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МИ. -ица 

14.1.2.1.Ь. 

чутурuија, -ё м, дат. -ији, иистр. -иј ом, мн. 

-ије, -иј а 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.2.1. 
чучавац, -авца м, ми. чучавци, чучаваца 

6.2.1.; 14.1.1. 
чучањ, -а м, инстр. чучњем, мн. чучњи, чуча

ња и чучњеви, чучњёва 6.2.1.; 14.1.1.с. 
чучати, -йм, прип. сад. чучёћи 14.5.1.1.(4). 
чучег, -а м, мн. чучези, чучёга, чучезима, 

60Т. 11.2.1.(2); 14.1.1. 
чучёlii, -а, -ё, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
чучеliкё и чучеliки, прип. 14.6. 
чучнути, -нём 14.5.1.1.(1). 
Чучук Стана, Чучук-Станё ж, Чучук-Ста

ни, ист. 1.2.1.1а.; 14.1.2.1. 
чушпајз не него цушпајз (В.) 



џ - двадесет девето слово азбуке; означа

ва звучни, палатални, сливени сугласник (се

миоклузив), који се налази у позајмљеницама, 

најчешће турског и енглеског порекла: хоџа, 

фuлџан, џей, џунlла, брuџ или настаје у творби 

речиједначењем по звучности од ч: ошачасшво 

- ошачбuна > ошаџбuна, врачашu - врачбu

на> враџбuна (В. Преглед правила т. 8.1.2.2.), 
у наставцима за творбу речи турског порекла 

-џија: кафеџuја, ћевабџuја; -џика: йровоgаџu

ка; -џиница: ћевабџuнuца (В. Преглед првила 

т.3.4.3.). 

ui, узв. (у изр: или џа или бу) 
џ8ба = u8бё, прип. 14.6. 
џабансати (не uабајнсатн), -ишем, прип. сад. 

џабаишући 5.2.2.; 14.5.1.1.(2). 
uабајнсатн не него uабансатн (В.) 

џабалук, -а М, МН. џабалуци, џабалука, џа

балуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
џ8б-џ8ба = џ8б-џJiбё, прип. 14.6. 
џавељатн, -ам, прип. сад. џавељајући, (гла-

сно говорити) 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
џаврљатн = чаврљатн (В.) 
џвгор не него жiгор (В.) 

џада (не ђада), -е ж, ген. МН. џ8да 14.1.2.1.Ь. 

uаннизам, -зма М, (индијска религија) 5.2.2.; 
6.1.3.; 14.1.1. 

uаиннст(а), -е М, МН. -и, -иста, -истима, (при

сталица џаинизма) 5.2.2.; 14.l.l.e. 
џвк, џака М, МН. џакови, џакова 3.0.; 14.l.l.c. 
џака, -е ж, дат. џаци, ген. МН. џака (бука, гра

ја, вика) 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
uакузи (уоб. ђакузи), -ија М, дат. -ију, МН. 

-ији, -ија, (Клајн 2009: "џакузu (од америчке 

џ 

фабричке марке Jacuzzi: када или басен с ве
штачким струјањем воде), боље него ђакузu") 

5.1.5.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
џакче = џачиl1 (В.) 
џакчиl1 = џачиl1 (В.) 

џJiм, -а М, мн. џамови, џамова, (тур. заст. ста

кло, прозорско стакло) 14.1.1.с. 

ЏJiмa (јап. Јама), -е ж 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
џамадаи = џемадаи (не џемедаи), -а М, 

ген. мн. -ана, (тур. мушки прслук с рукавима) 

14.1.1.с. 

џамахирија, -е ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -иј е, -ија, (Клајн 2009: "џамахирија, нова 
арапска именица која значи отприлике 'све

народна република'. Не треба уместо Либија 

употребљавати израз (Либијска) Џамахири

ја, осим у текстовима где се и друге државе 

означава ју пуним званичним називом.") 5.1.5.; 
4.1.; 14.1.2.1. 

џамбiс, -аса М, ВОК. џамбасе, мн. џамбаси, 

џамбаса, (тур. човек који се разуме у коње, пре

продавац коња) 14.1.1. 
џамбаСКii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
uJiмбо-џет (енгn.јитЬо jet), џамбо-џёта М, мн. 

џамбо-џетови, џамбо-џетова 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 

14.1.1.с. 

џамија, -е ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, мн. -иј е, 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
џамйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
џамли, прид. индкn., (тур. стаклен) 

џамли-пёнџер, щiмли-пенџери М, инстр. -ом, 

мн. џамли-пёнџери, џамли-пёнџера 12.2.1.а.; 

14.1.1.с. 
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Џамоња 

Џамоња и Џамоња, -е м 1.2.1.1.а.; 14.1.2.1.а. 

џiiмп-дiiск, џамп-диска м, мн. џамп-дискови, 
џамп-дискова = џiiмп-дрiјв, џамп-драјва м, мн. 

(рач. спољна меморија, USB) 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 
14.1.1.с. 

џiiмп-дрiјв = џiiмп-дiiск (В.) 
џамџија, -е Ж, дат. -ији, ннстр. -иј ом, мн. щiм

џије, џамџйја, (тур. стаклар, стаклорезац) 3.4.3.; 
5.1.5.; 14.1.2.1. 

џамџијин, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.5.; 
14.3. 

џамџйјскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 
14.3. 

џiн и џвн, -а м, мн. -ови, -ова, (тур. душа) 

14.1.1.с. 

џанабет не него џенабет (В.) 

џiнарика (не џенарика), -е Ж, дат. -ци, ген. 

мн. -йка, бот. 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
џангараци, -арака м, мн., (оном. штапићи 

којима се удара по инструменту; прапорци) 

11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
џангрitжљив = чангрitжљив (В.) 
џанrрижљиво = чанrрitжљиво (В.) 
џанrризав = чанrрИзав (В.) 
џанrризавац = чанrризало (В.) 
џанrризалица = чанrризалица (В.) 

џанrрИзало = чанrризало (В.) 
џанrризати = чанrризати (В.) 
џiндap не Hero жiндар (В.) 
џандрљати, -ам, прнл. сад. џандрљајући = 

чандрљати, -ам, прнл. сад. чандрљајући, 3.4.2.; 
14.5.1.1.(3). 

џандрљив = чандрљив, -а, -о, одр. џандр

љивй = чандрљивй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.4.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

џандрљивац = чандрљивац, -вца м, ннстр. 
-вцем (не -ом), ген. мн. -иваца, 14.1.1.Ь.; 6.2.1. 

џандрљиво = чандрљиво, прил. 14.6. 
џандрљивiiст = чандрљивiiст, -ости Ж, 

инстр. -ости И -ошћу 3.4.2.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

џанибула, -е Ж, ген. мн. џанибула, (тур. бул

ка) 14.1.2.1.Ь. 

џiнYM, нндекл. (тур. душо моја). 

џапати се, џапам се, прил. сад. џапајући се 

14.5.1.1.(3). 
џipа не него жipа (В.) 
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џезерсајз 

џipати, -ам, прил. сад. џарајући и џарати, 

џарам, прнл. сад. џарајући 14.5.1.1.(3). 
џipиути, -ем 14.5.1.1.(1). 
џiyл не него џул (В.) 

Џафер, -а м, вок. Џафере 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
џачина, -е Ж, мн. џачине, џачйна, (аугм. од 

џак) 11.1.2.а.; 14.1.2.1.Ь. 

џачиli, -а м, ннстр. -ем (не -ом), ген. мн. џа

чйћii, (дем. од џак) 11.1.2.а.; 14.1.1. = џакчиli, 

-а м, инстр. -ем (не -ом), мн. џакчићи, џакчй

ћа 3.1.3.; 14.1.1. = џакче, -ета с, зб. џакчад, -и 

3.1.3.; 14.1.3.d. 
џбун = об. жбун (В.) 
џбуње = об. жбуње (В.) 
џебана (не џебехана), -ё Ж, мн. џебане, џеба

на, (заст., тур. муниција, стрељиво) 14.1.2.1.Ь. 

џебехана не него џебана (В.) 

Џебраил, -а м, (тур. Гаврило, арханђео) 

1.2.1.1.f. 
џева, -е Ж, мн. џеве, џева и џева, -е Ж, мн. 

џёве, џева, (тур. вика, граја, галама, ларма) 

14.1.2.1.Ь. 

џевердар не него џефердар (В.) 

Џевахир, -а м, вок. -е, инстр. -ом, (мусл. име) 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
џевахир, -а м, инстр. -ом И -ем, мн. -и, -йра, 

заст. (тур. драги камен) 4.1.; 14.1.1.b.d. 
Џевахира, -е Ж, вок. Џевахира, инстр. -ом, 

(мусл. име) 1.2.1.1.а. 

џез (енгл. jazz), џеза м, (ПМС: "џез у споје
вима ... предност ОДВ. писању: џез музика, џез 
сасшав, џез мелоgија, џез йевачица, итд."; Пр

ћић (2001) препоручује одвојено писање изу
зев полусложенице џез-рок, као јединственог 

појма популарне музике: "која комбинује еле

менте џеза и рока") 14.1.1. 
џез-бенд, џёз-бёнда м, мн. џёз-бёндови, џёз

бёндова 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

џезва (не Ijезва), -ё ж, ген. мн. џёзiiвii и џёзвй 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
џезвица (не Ijезвица), -ё ж, инстр. -ом, ген. 

мн. -йца, мн. џёзвйца 14.1.2.1.Ь. 

џезер, -а м, инстр. -ом, мн. џезери, џёзёра 

14.1.1.а. = џезист(а), -е м, мн. џезисти, џёзйста, 

џезйстима 14.1.1.е. 

џезерсајз (енгл. jazzercise), -а м, (врста аеро
бика који се вежба уз џез-музику) 14.1.1. 



uезист(а) 

uезист(а) = uезер (В.) 
uез-мелодија, џёз-мелодијё 12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
uез-музика, џёз-музикё ж, дат. џёз-музи-

цИ, (ПМС: "предност ОДВ. писању: џез музика, 

џез сасшав, џез мелоgија, џез йевачица итд.") 

12.2.1.а; 11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
uез-оркестар, џёз-6ркестра М 12.2.1.а.; 

14.1.1. 
uез-пеВ8чица ек. уп. ијек. uез-пјеВ8чица 

uез-пјеВ8чица ијек. (ек. џез-пеВ8чица) џёз

-пU)евачицё ж, ген. мн. џёз-пU)евачйца 2.1.1.; 
2.2.1.; 14.1.2.1. 

џез-рок, џёз-рока м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
џез-састав, џёз-састава м 12.2.1.а. 

Џејкоб (не Џекоб, енгл. ЈасоЬ), -а М (ПМС: 

"Џејкоб или Џекоб .. . ") 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Џејмз не него Џејмс (В.) 

Џејмс (не Џејмз, Џемс, енгл. James), -а м, 
(Клајн 2009: "Џемс или Џејмс (James); П даје 
предност првом облику као традиционалном") 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Џек (енгл. Jack), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1.а. 

Џекоб не него Џејкоб (В.) 

џекпот (енгл. jackpot), -а М 15.1.1.а.; 14.1.1.с. 
џелат, -ата м, вок. џёлате, мн. џелати, џела-

та 14.1.1.а.с. 

џелатскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
џелаПство, -а с 14.1.3.d. 
uелебџија (не uелепџија) = џелепчија, -ё М, 

дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. -ије, -йја, (тур. трговац 

стоком) 3.4.3.; 5.1.5.; 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 
џелеп, -а м, мн. џелепи, џёлёпа, (тур. стадо, 

крдо; гомила, хрпа) 14.1.1. 
џелепчија = џелебuија (В.) 
џелепџија не него џелебuија (В.) 

џем (не ђем), -а М, мн. џёмови, џёмова 

14.1.1.с. 

џемадан = џамадан (В.) 

Џемiл (не Ћемiл), -ала М 14.1.1. 
џемАт, -ата М, мн. џемати, џемата (тур. МУСЛИМ. 

верска заједница која обухвата подручје једне 

џамије; група људи који заједнички обављају 

молитву) 14.1.1.с. 

џеМ8тлија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, мн. 

-ије, -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 

uепчиli 

џемедан не него џемадан = џамадан (В.) 
Џемиљ (алб. Xhemi1), -а М 1.2.2.2.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
џемпер, -а М, инстр. -ом, мн. џемпери, џём

пёра 14.1.1. 
џемпераw, -аша м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

џемпераши, џемпераша 14.1.1.Ь. 

Џемс не него Џејмс (В.) 

џенабет (не џанабет), -а М, ген. мн. џеюiбёта, 

(тур. неваљац, нитков) 14.1.1.с. 

џеназа (не ђеназа), -ё ж, ген. мн. џеназа, (тур. 

погреб, сахрана) 14.1.1.Ь. 

џенарика не него uанарика (В.) 

џенем не него џехенем (В.) 

џенерал заст., (ПМС: "Вуча џенерал"); да

нас генерал (В.) 

Џенет (енгл. Јапеt), (ПМС: "не Џенит") 

15.1.1.Ь. 

џенет, -а М, (тур. рај) 14.1.1.d. 
џенетскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Џенифер (енгл. Јепifеr), ж индекл. 15.1.1.Ь. 

џентлмен (енгл. gепt1еmап), -а м, ген. мн. 

џентлмёна 14.1.1.с. 

џентлменскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
џентлменство, -а с 14.1.3.d. 
џентри, -иј а М, мн. џеншрији, џёнтрйја, (енгл. 

ниже племство) 5.1.5.; 14.1.1. 
џентријскй, -а, -о, ген. мн. -йх 5.1.3.; 4.2.а.; 

4.3. 
uеп, џепа М, мн. џепови, џепова 14.1.1.с. 

џепар, -а м, вок. -у И -е, инстр. -ом и -ем, мн. 

-и, -а = џепароw, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. 

-и, -оша 14.1.1.Ь. = џепокрадица, -ё ж, вок. -е, 

ген. мн. -йца 12.1.3.; 14.1.2.1.Ь. 
џепарац, -рца м, инстр. -ем (не -ом), мн. џе

парци, џепараца, џешiрцима 6.2.1.; 14.1.1. 
џешiрити, џепарйм, прил. сад. џепарёћи 

14.5.1.1.(4). 
uепароw = џепар (В.) 
џепароwкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
џепiрскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
џепиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), мн. џепићи, 

џёпйћii 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
џепнй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
џепокрадица = џепiр (В.) 
џепчиli, -а м, инстр. -ем (не -ом), ген. мн. -йћа 

3.1.3.; 14.1.1.Ь. 
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Щралд 

Џералд (енгл. Gera1d), -а м 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Џерзи (не Џерси, енгл. Jersey), -иј а м, инстр. 
-иј ем 15.1.1.Ь.; 1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 

Џери (енгл. Јепу, Gerry), -ија м, ннстр. -ијем 
1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

џерсеј не него жерсеј (в.) 

Џерси не него Џерзи (в.) 

Џеси (енгл. Jessie), -а м, ннстр. -ијем 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

џет-сет, џёт-сёта м, мн. џёт-сётови, џёт-сё

това 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1.С. 

џефердiр (не џевердйр), -ара м, инстр. 

џефердаром и -арем, мн. џефердари, џеферда

ра, (врста украшене пушке) 14.1.1. 
Џефри (енгл. Geoffrey), -а м, инстр. -ијем 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
џехенем (не џенем), -а м, (тур. пакао) 4.1.; 

14.1.1.c.d. 
џйбра (не ђйбра), -е Ж, ген. мн. џибра (заст., 

тур. комина) 14.1.2.1.Ь. 

uИбраст (не ђИбраст), -а, -о, одр. џибрастй, 

-а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Џибсон не него Гибсон (в.) 

ЏИВ, узв. 

џивкати, џивкам, прил. сад. џивкајући 

14.5.1.1.(3). 
ЏИВО, -е м, дат. Џиви, ак. Џиву, ВОК. Џйво, нн

стр. Џивом И Џиво, -а м, дат. Џиву, ак. Џива, ВОК. 

Џйво, ннстр. Џивом 14.1.1.g. 
uивuакати, џивџачем, ПРИЛ. сад. uивџачући 

1I.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
uивuiн, -ана м, МН. џивџани, џивџана, (вра

бац) 14.1.1. 
uивuикати, џивџйчем, прил. сад. џивџичући 

ll.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
uивuукати, џивџучем, ПРНЛ. сад. џивџучући 

11.1.1.Ь.; 14.5.1.1.(2). 
uигерица, -е Ж, ннстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.l.2.l.а.Ь. 

uигеричаст, -а, -о, одр. џигеричастй, -а, -о, 

ген. МН. -йх 4.2.а.; 3.1.3.; 14.3. 
uигеричица, -е Ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 

3.1.3.; 14.1.2.1.а.Ь. 
uitгеричнй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 14.3. 
uигеричњiк, -а м, МН. џигеричњаци, џиге

ричњака, џигеричњацима 1l.2.1.(2); 14.1.1.С. 
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-џиница 

џигерњача, -е Ж, ген. МН. џигерњача 3.1.3.; 
14.1.2.1.Ь. 

uигитовка, -е Ж, дат. -ци, ген. мн. -овкй, (рус. 

козачка витешка игра на коњима) 11.2.1.(1); 
14.1.2.1.Ь. 

uИrљаст, -а, -о, ОДр. џигљастй, -а, -о, ген. мн. 

-йх, (висок, мршав) 4.2.а.; 14.3. 
uигљати, -ам, ПРИЛ. сад. џигљајући 

14.5.1.1.(3). 
uигљо, -ё м, дат. ЏИГЉИ, ак. џигљу, ВОК. џигљо, 

инстр. џигљом, МН. џигље, џигља и uигљо, -а м, 

дат. џигљу, ак. џигља, ВОК. џигљо, ннстр. џигљом, 

МН. џигље, џигља 14.1.1.g. 
-uија (тур. формант, суфикс за творбу име

ница мушког рода које значе занимања, осо

бине и сл.: бурегџија, ћевабџија, скелеџија, 

силеџија итд.) 

uијуџйцу (не ђијуђйцу), џијуџицуа м, (Клајн 

2009: "данас углавном замењено изразом џу
go") 12.2.1.а; 14.1.1. 

-uика, (тур. формант, суфкис за творбу име-

ница женског рода) 

Џйлберт не него Гйлберт (в.) 

Џйлиан не него Џйлијан (в.) 

џitлијан (не Џйлиан, енгл. Gil1ian, боље не
го Џйлијен) Ж, индекл. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

Џйлијен = боље џitлијан (в.) 
џitлит, -а м, МН. џилити, џилйтii, (заст., тур. 

копље без шиљка за вежбање) 14.1.1.С. 

uилitтати се, -ам се, прил. сад. џилilтају

ћи се, (тур. надметати се у бацању џилита) 

14.5.1.1.(3). 
џitлитнути се, џилйтнём се 14.5.1.1.(1). 
uitмрија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом, МН. -иј е, 

џимрйја, (заст., тур. шкртац) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
uимрйјскй, -а, -о, ген. МН. -йх 4.2.а.; 5.1.3.; 

14.3. 
Џин (енгл. Јеап) ж, нндекл. 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

uИн·, -а м, МН. џинови, џинова, (тур. див) 

14.1.1.С. 

uин1, -а м, (пиће) 14.1.1.С. 

Џингис-кiн, Џингис-кiiна м 12.2.3.; 14.1.1. 
џингл (енгл. jing1e), -а м, МН. џинглови, џин-

глова, (звучни сигнали у радио или телевизиј

ским емисијама) 14.1.l.С. 

-uиница, (тур. формант, суфикс за творбу 

именица женског рода које означава ју место 



uииов 

где се што производи и продаје: бурегџиница, 

ћевабџиница, чајџиница) 

uииов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
uииовекй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
uине (енгл. jeans), -а М 15.1.1.а.; 14.1.1. 
uии-тоиик (енгл. gin tonic), џин-тоника М 

12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.1. 
uИнuер-бир (енгл. ginger beeer), џинџер

-бира М, (безалкохолно пиво са аромом ђумби

ра) 12.2.1.а.; 14.1.1. 
uииuер-ёјл (енгл. ginger ale), џинџер-ёјла М, 

(слатко пиће од ђумбира) 12.2.1.а.; 14.1.1. 
uип (не ђио), џипа М, мн. џипови, џипова 

14.1.1.с. 

uи-ои-ес (енгл. GPS, екраћ. од Global Positi
oning System, глобални систем сателита), -а М 
13.5.1.а. 

цИхад, -а М, (рел., тур. свети рат) 4.1.; 14.1.1.с. 
uiixадекй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
uиuа, -ё ж, ген. мн. џиџа, (тур. бижутерија) 

14.1.2.1.Ь. 

ЏО (не Џое, енгл. Јо и Јое), -а М 1.2.1.1.а.; 

15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
оогер (енгл. jogger), -а М, вок. -у, мн. -и, -ёра, 

(који се бави џогингом) 14.1.1. 
цогёрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.а. 
uогерекй, -а, -о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
uогииг, -а М, мн. џогинзи, џогйнга, џо

гинзима, (рекреативно трчање) 11.2.1.(2); 
14.1.1.c.d. 

uогирати, џогирам, прил. сад. џогирајући 

14.5.1.1.(3). 
Џое не него Џ6 (В.) 

Џозеф (еигл. Joseph), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 
14.1.1. 

Џозефииа (енгл. Josephine), -ё ж 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 

uоиит (енгл. joint), -а М, мн. џоинти, џойнта, 
(цигара савијена од марихуане) 14.1.1.с. 

Џај (енгл. Јоу), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
uојетик (енгл. joystick), -а М, МИ. џојстци, џој

стика, џојстцима, (рач. додатни уређај за ком

пјутер; командна палица у авиону) 11.2.1.(2); 
14.1.1.c.d. 

цокеј, -еја М, вок. џокёју, инетр. џокејом, мн. 

џокеји, џокеја 5.1.5.; 14.1.1. 

цугум 

uокејекй, -а, -о, ген. МИ. -их 4.2.а.; 5.1.3.; 
14.3. 

цокер, -а М, мн. џокери, џокёра 14.1.1.с. 

Џоли (енгл. ЈоНе), ж 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

uоли-џокер, џоли-џокера М, МИ. џоли-џоке-

ри, џоли- џокёра 12.2.1.а.; 14.1.1.с. 

u6мба, -ё ж, ген. мн. џ6мба, (тур. избочина, 

неравнина; џбун, сита, шаш) 14.1.2.1.Ь. 

uомбав, -а, -о, одр. џомбавй, -а, -о, ген. мн. 

-их = uомбает, -а, -о, одр. џомбастй, -а, -о, ген. 

МИ. -их = uомбовит, -а, -о, одр. џомбовити, -а, 

-о, ген. МИ. -йх 4.2.а.; 14.3. 
uомбает = uомбав (В.) 
uомбовит = uомбав (В.) 
uомбовитоет, -ости ж, инетр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Џои (енгл. John), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
Џонг (не ЈОиг) Ерика 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 
оанка = уоб. оунка (В.) 
Џ6ио, -а М, дат. Џ6ну, ак. Џ6на, вок. Џоно, ин

стр. Џ6ном И Џ6ио, -ё М, дат. Џ6ни, вок. Џоно, 

ииетр. Џ6ном 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Џоие не него Џоуие (В.) 

u6њати, џоњам, прил. сад. џ6њајући 

14.5.1.1.(3). 
Џ6ре, -а М, дат. Џ6ру, ак. Џ6ра, вок. Џоро, ин

стр. Џ6ром И Џ6ре, -ё М, дат. Џ6ри, ак. Џ6ру, вок. 

Џоро, инетр. Џ6ром 1.2.1.1.а.; 14.1.1.g. 
Џоро (енгл. George), -а М 1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.1. 
џорuија (енгл. Georgia), -ё ж, (држава у САД; 

женско име) 1.2.1.1.а.; 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь. 
Џоу Еилај (старије Чу Ёнлај, кии. Zhou Еп

'ај), -а М 1.2.1.1.а.; 1.2.1.2.2.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.1. 
Џоу не него Џб (В.) 

Џоуие (не Џоие, енгл. Jones), -а М 1.2.1.1.а.; 
15.1.1.Ь.; 14.1.1. 

uуба, -ё ж, ген. мн. џуба 14.1.2.1.Ь. = uубе, -ета 
с, зб. џубад, -и ж, (тур. одора муслиманских све

штеника) 14.1.3.d. 
uубе = uуба (В.) 
uубоке (енгл. juke-box), -а М, мн. џубокси, џу

бокса, (Клајн 2009: "џубокс је код нас примље
но преко италијанског; према изворном облику 

тачније би било џук-бокс.") 14.1.1.с. 

оугум не него ђугум (В.) 
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џудаш = џудист(а) (в.) 
џудашкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
Џуди (енгл. Judy) Ж, индекл. 15.1.1.Ь.; 1.2.1.1.a. 
џудист(а), -ё м, мн. џудисти, џудйста, џу-

дистима 14.1.1.е. = џудаш, -аша м, вок. џуда

шу, инстр. џудашем (не -ом), мн. џудаши, џу

даша 14.1.1. 
џудистичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
џудисткиња, -ё ж, ген. мн. џудисткйња 

10.2.(2); 14.1.2.1. 
џудо, џуда (не џудоа) с, (ПМС: "џудо, џуда 

џуду итд. и мање обично џудоа); џуgо сuорш, 

џуgо рвање, џуgо iiiакмuчење") 14.1.3. 
џукац, -кца м, вок. џукче, џукцем (не -ом), 

мн. џукци, џукаца, џукцима 6.2.1.; ll.l.l.a.(l); 
11.2.1.(2); 14.1.1. = џукела, -ё ж, мн. џукеле, џу

кёла 14.1.2.1. 
џукела = џукац (в.) 
џул (не џаул), -а м, мн. џули, џула (енгл. јо

ule, према физичару Џулу, јединица за рад) 
14.1.1.С. 
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Џухо 

џума, -ё ж, мн. џуме, џума 14.1.2.1.Ь. = џума

намаз, џума-намаза, (рел. тур. подневна моли

тва петком) 12.2.1.а.; 14.1.1. 

џумбус, -а м, мн. џум6уси, џумбуса 14.1.1.С. 

џумбусати, -ам, прил. сад. џумбусајући 

14.5.1.1.(3). 
џумле, прил., (тур. скупа, заједно) 14.6. 
џумхур, -а м, мн. џумхури, џумхура, (тур. 

народ; скуп, скупштина) 4.1.; 14.1.1. 
Џумхурија (егип. Гумхурија), -ё ж, дат. -ији, 

инстр. -иј ОМ 14.1.2.1. = џумхуријет, -а м, мн. -и, 

-ёта, (република) 5.1.5.; 4.1.; 14.1.1.c.d. 

џунгла, -ё ж, ген. мн. џунглй 14.1.2.1.Ь. 

џунка уоб. = џонка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -кй, (дрвени кинескиједрењак) 11.3.2.g.; 

14.1.2.1.Ь. 

Џухо, -а м, дат. Џуху, ак. Џуха, вок. Џухо, ин

стр. Џухом И Џухо, -ё м, дат. Џухи, ак. Џуху, вок. 

Џухо, инстр. Џухом 14.1.1.g. 



ш - тридесето слово азбуке; означава бе

звучни, палатални, струјни сугласник (спи

рант); осим у речима где му је по етимологи

ји место: шума, шешир, јавља се као резултат 

промене по звучности од звучног парњака ж: 

бележиiiiи - бележка > белешка, gржаiiiи -
gржка > gршка и сл. (в. Преглед правила т. 
8.1.2.1.), и као резултат прве палатализације од 
х: ших - iiiишина, врхши - вршем, ухо - уши (т. 
11.1.1.а.(2». 

Шiбац, -пца м, инстр. Шапцем (не -ом) 

1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1.Ь. 
шiв, шава и шава м, мн. шавови и шавови, 

шавова, (неоуб. шва, швови) 14.1.1.С. 

шабесо, -а м 14.1.1. = кабезо (в.) 

шаблои, -она м, мн. -они, -она 14.1.1. = ша

блоиа, -е ж, ген. мн. шаблона 14.1.2.1. 
шаблоиа = шаблои (в.) 
шаблоиизовати, -у јем, прил. сад. шаблони

зујући 14.5.1.1.(2) (и шаблоиизирати, шабло
низйрам, 3. Л. мн. шаблонизирају, прил. сад. ша
блонизирајући 14.5.1.1.(3». 

ш 

шадрвiи = шедрвiи (в.) 
шаии и шаии = шахии и шахии, -а м, ген. 

мн. -йна 4.1.; 14.1.1. 
шiјка, -е ж, дат. -ци, мн. шајке, шајкй, шај

кама 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
шiјчан, -а, -о, одр. шајчанй, -а, -о, ген. мн. -йх 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
шiка, -е ж, дат. -ци, мн. шаке, шака, шакама 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
шалабактер = шалабахтер, инстр. -ом, мн. 

-и, -ера 4.1.; 14.1.1. 
шалабахтер = шалабактер (в.) 

шliлiјка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 
14.1.2.1. 

шала ц = шаљивац (в.) 
шалварчиие, -а ж мн., ген. -йна, (аугм. И по

грд.) 3.1.3.; 14.1.2.1. 
шалuија = шаљивuија (в.) 

шаљивац, -йвца м, вок. шаљйвче, инстр. 

шаљйвцем, мн. шаљйвци, шаљиваца 6.2.1.; 
l1.1.1.а.(1); 14.1.1.а.Ь. = шалац, -лца м, ВОК. шал

че, инстр. шалцем, мн. шалци, шалаца, шалцима 

3.1.2.; 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 
шаљивичии, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шаљивост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шаљiiвчев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шаљивчииа и шаљивчииа, -е м, ген. мн. 

-йна 3.1.2.; 14.1.1. 
шаљивuија, -е м, ген. мн. -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 

14.1.1. = шалuија, -е м, дат. -ији, инстр. -ијом, 

мн. шалuије, шалuйја, шалџијама 3.4.3.; 5.1.5.; 
14.1.1. 

шамарчииа, -е ж, ген. мн. -йна 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

Шiмац, -ца м 1.2.1.1.Ь.; 6.2.1.; 14.1.1.Ь. 
шiмачкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шамија, -е ж, ген. мн. шамйја 5.1.5.; 

14.1.2.1.Ь. 

шамијица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

5.2.2.; 14.1.2.l.b. 
Шампања (фр. Champagne), -е ж, ННСТр. -ом 

1.2.1.1.Ь.; 15.1.1.Ь.; 14.1.2.1. 
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шампањац 

шампањац, -њца м, инстр. шамшiњцем, мн. 

шамшiњци, шамшiњаца 6.2.1.; 1I.I.I.а.; 14.1.1. 
шампitон, -она м, ВОК. шампионе, инстр. 

шампионом, мн. шампиони, шампиона 14.1.1.; 
5.2.3. 

шампионат, -ата м, ген. мн. шампионата 

14.1.1. 
шампјер, шампјера м, ВОК. шампјеру, инстр. 

шампјером, ген. мн. -ера = шанпјер, (врста ри

бе) 14.1.1. 
ШJiмчании, -а м, мн. -ани, -ана 1.2.1.1.d.; 

3.1.2.; 14.1.1. 
ШJiмчаика, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
шаиац, шанца м, ннстр. шанцем (не -ом), мн. 

шанци и шанчеви, шанаца и шанчева 3.1.2.; 
6.2.1.; ll.l.l.a.; 14.1.1.b.c.d. 

Шiидор (мађ. Sandor), -а м, ВОК. -у, ннстр. -ом 
1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

шанпјер = шампјер (В.) 
шансона, -е ж, ннстр. -ом, ген. мн. -бна 

14.1.2.1. 
шансонitјер, -ера м, ВОК. шансонијеру, инстр. 

шансонијером, мн. шансонијери, шансонијера 

5.1.5. 14.1.1. = шансоњер, -ера м, ВОК. шансоње

ру, инстр. шансоњером, мн. шансоњери, шансо

њера 14.1.1. 
шансонitјерка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 5.1.5.; 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. = шансоњерка, -е ж, 

дат. -ки, ген. мн. -кй 1l.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
шансоњер = шансонitјер (В.) 
шансоњерка = шансонitјерка (В.) 
шаитавичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шiнтавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Шантиli, -а м 1.2.1.1.а. 

шанути не него шапнути (В.) 

шiпат и шiпат, -а м, ген. мн. -ата 14.1.1. 
шiпка, -е ж, дат. -ки И -ци, ген. мн. -кй 

1l.2.1.(I); 14.1.2.1.Ь. 
шапнутн (не шанути), шапнем 14.5.1.1.(1) 
шаптаочев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шаптати, шапћем, им пер. шапћи, прип. сад. 

шапћући 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2) 
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шаров 

шаптач, -ача м, ВОК. шаптачу, инстр. шап

тачем (не -ом), мн. шаптачи, шаптача 3.1.3.; 
14.1.1.Ь. 

шаптачев, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

шаптачица, -е ж, ген. мн. шаптачйца 3.1.3.; 
14.1.2.1. 

шаптачки, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 
14.3. 

шаптаоница, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -йца 

14.1.2.1. 
шапY'rати, шапућем, прип. сад. шапућући 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2) 
Шiпчанин, -а м, мн. Шапчани, Шапчiiнii 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.1. 
Шiпчанка, -е ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. -кй 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Шiрл де Гол 1.2.1.1.а. 

шаранчић, -а м, инстр. шаранчићем (не -ом), 

ген. мн. -йћii 3.1.3.; 3.2.3.; 14.1.1.Ь. 
шараф = шрiф (В.) 
шарliфити = шрiфити (В.) 
шарафиli = шрафиli (В.) 
Шарац, -рца м, ВОК. Шарче, инстр. Шарцем 

(не -ом) 1.2.1.1.е. 

шарац, шарца м, ВОК. шарче, инстр. шарцем 

(не -ом), мн. шарци, шараца, (шарен коњ; ми

траљез) 3.1.2.; 6.2.1.; ll.l.l.a.; 14.1.1.а.Ь.с. 
шаренгаliа, -е м, ген. мн. -aћii 3.2.3.; 14.1.1. 
Шаренград, -а м 1.2.l.1.h.; 14.1.1. 
шаренградски, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
шаренети (се) ек. уп. ијек. шарењети (се) 

шаренити, шаренйм 14.5.1.1.(4). 
шарењети (се) ијек. (ек. шаренети (се», ша-

ренйм (се) 2.2.2.; 14.5.1.1.(4) 
шарлатанitзам = шарлатанство (В.) 

шарлатанка, -е ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-кй 1l.3.2.g.; 14.1.2.1. 
шарлатанство, -ства с 6.2.2.; 14.1.3. = шар

латанitзам, -зма м 6.1.3.; 14.1.1.с. 
шарлах, -а м 4.1.; 14.1.1.с. 
шармантност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Шаров, -а м, (име пса) 1.2.1.1.е. 

шаров, -а м, (шарени пас) 14.1.1. 



шаровљев 

шаровљев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. = 

шаровов, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шаровов = шаровљев (в.) 

шароликост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Шароња, -е м, (име вола) 1.2.1.1.е. 

ш8роња, -е м, (шарен во) 14.1.1. 
Шар-планина, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

12.2.1.а.; 14.1.2.1. 
шарпланинац, -нца м, мн. шарпланинци, 

шарпшiнинаца 14.1.1. 
шарпланiiнскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 

12.1.2.; 14.3. 
Шартр (фр. Chartres), -а м, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 

14.1.1. 
Шаруља, -е ж, (име краве) 1.2.1.1.е. 

шаруља, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. шаруља, 

(шарена крава) 14.1.2.1. 
Шарчев, -а, -о, ген. мн. -их 1.2.2.1.; 4.2.а. 
шарчев, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
Шir ел Араб, -а м 1.2.1.1.h. 
Шатобријiiн (фр. Chateaubriand), -а м, вок. 

Шатобријане 1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шirровац, -овца м, вок. -овче, инстр. -ем (не 

-ом), мн. шатровци, шатроваца 3.1.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1. 

шirровачкii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шirровачки, прип. 3.1.2. 
шirровчев, -а, о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шiix, шiixа м, вок. шiixу, мн. шiixови, шахова 

4.1.; 14.1.1.С. 
шахин и шахин = шамн (в.) 
шахинuија, -ё м, дат. -ији, инстр. -ијом, ген. 

мн. -ија 3.4.3.; 4.1.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шахирати, шахирам, 3. П. мн. шахирају, прип. 

сад. шахирајући 4.1.; 14.5.1.1.(3). 
шахист(а), -е м, мн. -и, -иста, -истима 4.1.; 

14.1.1.е. 

шахисткиња, -ё ж, ген. мн. шахисткиња 4.1.; 
14.1.2.1. 

шахiiт = шехiiт (в.) 
шiix-мir, шах-мата м 4.1.; 12.2.1.а.; 14.1.1. 
шiixов, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 14.3. 
шаховскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.1.; 4.2.а.; 

14.3. 

ш вiпски 

шачица, -е Ж, ген. мн. шачица 3.1.2.; 
14.1.2.1. 

шачнii, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
шачурииа, -е Ж, ген. мн. шачурина, (аугм. И 

погрд. од шiка) 3.1.2.; 14.1.2.1. 
шашавац, -авца м, инстр. -авцем, мн. шiiшав

ци, шашаваца 3.1.2.; 6.2.1.; 11.1.1.а.; 14.1.1. 
шашавичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шашавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шашiiвчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Шваба = Швабо, -е м, дат. Шваби, ак. Шва

бу, вок. Швiiбо, инстр. Швабом, ген. мн. Шваба и 

Швабо, -а м, дат. Швабу, ак. Шваба, инстр. Шва

бом, мн. Швабе, Шваба 1.2.1.1.d.; 14.1.1.g. 
Швабица, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1. 
Швабичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Швабичица и Швабичица, -е ж 1.2.1.1.d.; 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
Швабо = Шваба (в.) 

швајсапарат, -ата м, мн. швајсапарати, швај-

сапарата 12.1.; 14.1.1. 
швајсер, -а м, мн. -и 14.1.1. 
швајсовати, -у јем 14.5.1.1.(2). 
Швајцарац, -рца м, мн. Швајцарци, Швај

цараца, Швајцарцима 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1. 

Швајцарка, -е ж, дат. -ки 1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 
14.1.2.1.Ь. 

Швајцаркиња, -е ж 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1. 
Швајцiрскi и Швајцарскi, -ё Ж 1.2.I.I.h.; 

14.1.2.1. 
швајцiiрскii и швајцарскii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
швалёрка и швiлёрка, -е ж, дат. -ки (не -ци), 

ген. мн. -ки 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

швiлёркин, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
швалерче, -ета С, зб. швалерчад, швалерча-

ди 3.1.3.; 14.1.3. 
ШвiпСКii, -ё Ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
швiпскii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
швiпски, прип. 

1309 



Швапче 

Швanче и Швinче, -ета с, зб. Швапчад, 

Швапчади 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 14.1.3. 
Швапчнli, -а м 1.2.1.1.d.; 3.1.3.; 3.2.3.; 

14.1.1. 
ШвёдСКi, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Швеђанин, -а м, мн. Швеђани, Швеђана 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.; 14.1.1. 
Швеђiнка, -ёж, дат. -к и, ген. мн. -ки 1.2.1.1.d.; 

3.3.2.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
швење, -а с 14.1.3. 
шврliа = шврliо, -ё м, дат. шв{!liи, ак. шв{!ћу, 

вок. шврћо, инстр. шврћом и шврћо, -а м, дат. 

шврћу, ак. шврћа, вок. шврћо, инстр. шврћом, 

мн. шврће, шврћа 3.2.1.; 14.1.1. 
шврliкати (се), -ам (се), прил. сад. шврћкају-

ћи (се) 3.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
шврliо = шврliа (в.) 
Шевенинген не него Схевенинген (в.) 

Шевирјов, -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
шевро, -оа м, инстр. -оом, мн. шеврои, ше

вроа, шевроима 14.1.1. 
шегачёње, -а с 3.1.1.; 14.1.3. = шегачина,-ё 

ж 3.1.1.; 14.1.2. 
шегачнна = шегачёње (в.) 
шегачити се, шегачим се, прил. сад. шегачё

ћи се 3.1.1.; 14.5.1.1.(4). 
шегрт, -а М, ген. мн. шёгрта 14.1.1. 
шегртиli = шегрчиli, -а м, дем. 3.2.3.; 

14.1.1. 
шегртичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шегРГлук, -а м, мн. шегРтлуци, шегРТлука, 

шегРТлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шегртскii, -а, -о, ген. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
шегртство, -а с, ген. мн. -става 6.2.2.; 

14.1.3. 
шегрчиli = шегртиli (в.) 
шедрвiн = шаДРВiН, -ана м, ген. мн. -ана 

14.1.1. 
ше:щесёт (не шестдесёт (не шесдесёт» 

8.1.2.2.; 14.4. 
шездесетак, -тка м 8.1.2.2.; 14.1.1. и шезде-

сетвк, -ака 8.1.2.2.; 14.1.1. 
шездесётеро = шездесеторо (в.) 
шездесёТii, -а, -о, геи. ми. -их 8.1.2.2.; 14.4. 
шездесетина и шездесетина, -ё ж, ген. МН. 

-ина 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 
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шепавичин 

шездесетица, -ё ж 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 
шездесетогодишњiк, -а м, ВОК. -аче, МН. ше

здесетогодишњаци, шездесетогодишњiiка, ше

здесетогодишњацима 3.1.2.; 8.1.2.2.; 11.2.1.(2); 
14.1.1. 

шездесетогодишњii, -а, -ё, ген. ми. -их 4.2.а.; 

8.1.2.2.; 14.3. 
шездесетогодишњица, -ё ж 8.1.2.2.; 

14.1.2.1. 
шездесеторица, -ё ж 8.1.2.2.; 14.1.2.1. 
шездесеторо, зб. с, ми. шездесётори, -е, -а 

8.1.2.2.; 14.4. = шездесетеро, зб. с, МН. шездесё

тери, -е, -а 8.1.2.2.; 14.1.3. 
шејтан, шејтана м, ген. МН. -ана и шејтiн, 

-ана м, ВОК. шёјтане, ген. МН. -ана 14.1.1. 
шејтанлук, -а м, МН. шејпtнлуци, шејтанлу

ка, шејтанлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Шекспiiр (енгл. Shakespeare), -ира м, инстр. 

Шекспиром и Шекспiiр, -а м, инстр. Шёкспи

ром поред Шекспир, -а м, инстр. Шекспиром 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
Шекспиров, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 

1.2.2.1. 
шекспировскii и шекспiiрскii, -а, -о, ген. 

МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
шекспiiрскii и шекспiiрскii, -а, -о, ген. МН. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
Шёлба (итал. Scelba), -ё ж 1.2.1.1.h.; 15.1.1.Ь.; 

14.1.2.1. 
Шели (енгл. ShelIey), -иј а м, инстр. -ијем 

1.2.1.1.а.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шелна, -ё ж, ген. МН. шелни 14.1.2.1.Ь. 

шема уоб. = схема, -ё ж, ген. МН. схема, 

(Клајн 2009: "шема, шемашски, шемашизова
ши, обичније него схема итд. Само облик ше

ма употребљава се у смислу техничких нацр

та.") 14.1.2.1. 
шенлук, -а м, МН. шенлуци, шёнлука, шен

луци ма 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шенлучити, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
шенутост и шенутост, -ости ж, инстр. -ости 

И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шепавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. шёпавцем 

(не -ом), МН. шёпавци, шёпаваца 3.1.2.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

шепавичин, -а, -о, ген. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 



шепавост 

шепавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шеПiiвчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шербеuија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј5м, ген. 

мн. -ија 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1.Ь. 
Шербур (фр. Cherbourg), -а м 1.2.1.1.h. 
Шерес, -а м 12.2.1.а.; 14.1.1. 
шеретлук, -а м, мн. шеретлуци, шеретлука, 

шеретлуцима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шеретскii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шеречина и шеречина, -ё ж, ген. мн. -ина, 

(аугм. од шерет) 3.1.3.; 14.1.2.1. 
шери-бренди, шёри-брёндија м, инстр. шё

ри-брёндијем, ген. мн. шёри-брёндија, (Клајн 

2009: ,још тачније би било черu-бренgu, пошто 
је реч енглеска (енгл. cherru brandy - ликер од 

трешања). Друго је шерu, врста вина (енгл. she
rry од шпанског jerez.)") 5.1.5.; 14.1.1. 

шерпа, -ё ж, ген. мн. шерпа и шерпй 

14.1.2.1.Ь. 

шесдесёт не него шездесёт (В.) 

шеснаест (не шестнаест) 14.4. 
шеснаестерац, -рца м, мн. -рци, шеснаестё-

раца 6.2.1.; 14.1.1. 
шеснаестерачкii, -а, -5, ген. мн. -йх 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
шеснаестеро = шеснаесторо (В.) 
шеснаестii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
шеснаестина, -ё ж и шеснаестина, -ё ж 

14.1.2.1. 
шеснаестiiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-кй 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
шеснаестица, -ё ж 14.1.2.1. 
шеснаеСТОГОДИШЊii, -а, -ё, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
шеснаестоrодишњица, -е ж, инстр. -ом 

14.1.2.1. 
шеснаестодНёвНii, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
шеснаестори, -е, -а, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шеснаесторица, -ё ж, инстр. -5м 14.1.2.1. 
шеснаесторо, с, мн. шеснаестори, -е, -а 

14.1.3. = шеснаестеро, с, мн. шеснаестери, -е, 

-а 14.1.3. 
шеснаестОструк, -а, -о, одр. шеснаест6стру

ки, -а, -5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 

шесторедан 

шестнаест не него шеснаест (В.) 

шест пута, прип. 

шест стОтнна = шестсто (В.) 
Шеста флi)та 1.2.1.1.k. 
шестак, -ака м, мн. шестаци, шестака, ше

стацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шестгодишњii не него шестогодишњii 

(В.) 

шестдесёт не него шездесёт (В.) 

шестерац, -рца М, мн. шестерци, шестёраца 

6.2.1.; 14.1.1. 
шестерачкii, -а, -5, ген. мн. -их 3.1.2; 4.2.а.; 

14.3. 
шестеро, р. = шесторо (В.) 
шестеро-, р. = шесторо- (В.) 

шестероднёвнii = шестороднёвнii = шесто-
днёвнн, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3 

шестii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шесто (шест стотина) не него шестсто (В.) 

шестогодишњак, -а М, мн. шестогодишња-

ци, шестогодишњака, шестогодишњацима 

3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шестогодишњii (не шеСТГОДИШЊii), -а, -ё, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шестогодишњица, -е ж, инстр. -5м, ген. мн. 

-йца 14.1.2.1. 
шестоднёвнii = шестороднёвнii (В.) 

шестојануарскii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

шестокрiiлка, -ё ж, дат. -ци и -ки, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1); 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
шестомесечнii ек. уп. ијек. шестомјесеЧНii 

шестомјесеЧНii ијек. (ек. шестомесечнii) -а, 

-5, ген. мн. -их 2.2.2.; 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
шестонедёљнii ек. уп. ијек. шестонедјёљни 

шестонедјёљНii, -а, -5, ијек. (ек. шестоне
дёљнн), ген. мн. -их 2.2.2.; 4.2.а.; 14.3. 

шестоперац, -пёрца м, вок. -перче, мн. -пёр

ци, шестопераца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шестопОсТОТНii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
шестопрег = шесторопрег (В.) 

шестопроцентнii, -а, -5, ген. мн. -их 4.2.а.; 
14.3. 

шесторедан, -дна, -дно, одр. шесторедни, -а, 

-5, ген. мн. -йх 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3 
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шесторедац 

шесторедац, шестореца м, мн. шестореци, 

шесторедаца, шесторецима 6.2.1.; 10.l.2.1.а.; 
14.1.1. 

шесторн, -е, -а, ген. мн. шёсторйх 4.2.а.; 

14.3. 
шесторнца, -е ж, инстр. -ом 14.1.2.1. 
шесторка, -ё ж, дат. -ци (за неживо) и -ки (за 

живо), ген. мн. шесторака и шесторкй 11.2.1.(1); 
11.3.2.; 14.1.2.1. 

шесторо, с з6., мн. шёстори, -е, -а 14.1.3. = р. 

шестеро, с з6., мн. шёстери, -е, -а 14.1.3. 
шесторогуб, -а, -о, одр. шесторогубй, -а, -о, 

ген. мн. -их, заст. 4.2.а.; 14.3. 
шестородневни = шестеродневнii (В.) 

шесторопрег = шестопрег, -а м, шесто
прези, шестопрега, шестопрезима 11.2.1.(2); 
14.1.1 

(В.) 

шесторопрст, -а м 14.1.1. 
шесторОспратан = шестОспратан (В.) 

шесторОспратннца = шестОспратница 

шесторОстопан = шестОстопан (В.) 

шесторОстран = шестОстран (В.) 

шесторОстраност = шестОстраност (В.) 
шесторОструк = шестОструк (В.) 

шесторочлан = шесточлан (В.) 

шестОспратан = шесторОспратан, -т на, 
-тно, одр. шеСТОспратни и шеСТОРОспратни, -а, 

-о, ген. мн. -их 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
шестОспратннца = шесторОспратница, -ё 

ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
шестОстопан = шесторОстопан, -пна, -п но, 

одр. шестостопни и шесторостопни, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 6.2.3.; 14.3. 
шестОстран = шесторОстран, -а, -о, одр. ше

стострани и шесторострани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
шестОстраност шесторОстраност, 

-ости ж, инстр. -ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 
14.1.2.2. 

шестОструк = шесторОструк, -3, -о, одр. ше

стоструки и шестороструки, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
шестоугао, -гла м, мн. шестоуглови, шесто

углова 6.2.1.; 7.1.1.; 14.1.1. = шестоугаонiiк,-а 

м, мн. шестоугаоници, шестоугаоника, шесто

угаоницима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
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шеfiернii 

шестоугаонii = шестоуглii (В.) 

шестоугаонiiк = шестоугао (В.) 
шестоуглii = шестоугаонii, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 14.3. 
шесточасовнii, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
шесточлан = шесторочлан, -а, -о, одр. ше

сточланй и шесторочлани, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
шестошколац, -лца м, ВОК. шёстошколче, ин

стр. шестошк6лцем (не -ом), мн. -лци, шесто

школаца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шестошколка, -е ж, дат. -КИ (не -ци), ген. мн. 

-ки 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 
шестсто = шест стотина, друго је редни 

број шесто (шёстоти по реду) 10.5.; 14.4. 
шестстогодишњii, -а, -е, ген. мн. -их 4.2.а.; 

14.3. 
шестстогодишњица (600. годишњица), -ё 

ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
шестстотii, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шеталац, -аоца м, ВОК. -аоче, мн. -аоци, ше

талаца 3.1.2.; 6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1. 
шетаоница и шетаоница, -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
шетати, шётам и шёћём, прил. сад. шетајући 

и шећући 3.2.2.а.; 5.1.2.; 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
шетiiч, -ача м, ВОК. шетачу, мн. шетачи, ше

тача 3.1.3.; 14.1.1. 
шетачица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
шёткати (се), -ам (се) 14.5.1.1.(3) = шеfiкати 

(се), -ам (се) 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(3). 
шеfiер, -а м, ген. мн. шёћёра 3.2.2.d.; 14.1.1. 
шеfiерана, -е ж, ген. мн. шећерана 3.2.2.d.; 

14.1.2.1. 
шеfiерiiш, -аша м, ВОК. шёћерашу, инстр. ше

ћерашем (не -ом), ген. мн. -аша 3.2.2.d.; 14.1.1. 
шеfiерити, -им, прнл. сад. шећерёћи 3.2.2.d.; 

14.5.1.1.(4). 
шеfiерлема, -ё ж, ген. ми. шећерлема 3.2.2.d.; 

14.1.2.1. 
шеfiерлеМl,lија, -е м, дат. -ији, ген. мн. -йја 

3.2.2.d.; 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шеfiерли, прнд. нндкл. 3.2.2.d. 
шеfiернii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 



шеliерница 

шеliерница, -ё Ж, инетр. -ом, ген. мн. -йца 

3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
шеliерњача, -ё ж, ген. мн. шећерњача 3.1.3.; 

3.2.2.d.; 14.1.2.1. 
шеliеров, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.d.; 4.2.а.; 

14.3. 
шеliкати (се) = шеткати (се) (В.) 
шеф и шt!ф, шёфа и шёфа м, мн. шёфови, 

шёфова 14.1.1.с. 

Шефер (нем. Schiifer, Schaefer), -а м, ВОК. -е и 
-у, инстр. -ом 1.2.1.1.а.; 14.1.1. 

шефичин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шефовичин и шt!фовичин, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
шех, шёха м, мн. шёхови, шёхова 4.1.; 

14.1.1.с. 

шехадет, -а м, ген. мн. шехадёта 4.1.; 14.1.1. 
шехер, -а м, ген. мн. шёхёра 4.1.; 14.1.1. 
Шехерезада, -ё ж 1.2.1.1.а.; 4.1.; 14.1.2.1. 
шехйд = шехйт (В.) 
шехйт, -нта м, ВОК. шёхиту, ген. мн. шехнта 

4.1.; 14.1.1. = шахит, -нта м, ВОК. шахиту, ген. мн. 

шехнта 4.1.; 14.1.1 = шехйд, -нда м, ВОК. шёхйду, 

ген. мн. шехйда 4.1.; 14.1.1. 
шехlrrлук, -а м, мн. шехИтлуци, шехитлука 

4.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шешitрић, -а м, ген. мн. -ића и шешitрйli, 

-нћа, мн. шеширнћи, шеширнћii 3.2.3.; 14.1.1. 
шешitрuија, -ё м, дат. -ији, инстр. -иј ом, ген. 

мн. -йја 3.4.3.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шешitрuијин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
шешitрuйјка, -ё ж, дат. -ки, ген. мн. -ки 3.4.3.; 

11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

шешitрuйјкин, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

шешitрuйјскй, -а, -о, ген. мн. -их 3.4.3.; 4.2.а.; 
5.1.3.; 14.3. 

шешitрuйница, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.4.3.; 14.1.2.1. 
шiiбичнй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шitбљiк, -ака м, ми. шибљаци, шибљака, 

шибљацима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шitбљика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. шибљика 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 

шИљастост 

шitбљичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
шitваliй, -а, -ё, ген. ми. -йх 3.2.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
шивачица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. мн. -ица 

3.1.3.; 14.1.2.1. 
шitВiЧ, -ача м, вок. шивачу, инстр. шивач~м 

(не -ом), ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.1. 
шiiвёње, -а с, ген. мн. шивёња 14.1.3. 
Шид, -а м 1.2.1.1.Ь. 

шидскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шitзика, -ё ж, дат. шизики, ген. мн. -ика 

14.1.2.1. 
шИзма, -ё ж, ген. мн. шизама 6.2.2.; 14.1.2.1. 
шизматик, -а м, вок. -че, мн. шизматици, ши

зматйка, шизматицима 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шизматичкй и шизматичнй, -а, -о, ген. мн. 

-йх 3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
шизо-, шИзоiЩан, шизоидност, шизофре

нија, шизофреник, шизофреничан В. схизо-, 

схизофренија (Клајн 2009: "шuзофренuја, 
-ичан, -ичар обичније него схuзофренuја итд.") 

14.1.2.1.; 5.1.5. за шта су ови бројеви! 
Шiiјiк, -а м, мн. Шијаци, Шијiiка, Шијаци

ма, погрд. 1.2.1.1.а.; 3.1.2.; 14.1.1. 
Шијакиња, -ё ж, ген. мн. Шијакйња 1.2.1.1.а.; 

14.1.2.1. 
шiiјiчкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
шикати, шйкам, (љуљати) 14.5.1.1.(3). 
шикати, шйчём, шичё, импер. шичи, прил. 

сад. шичући, (звиждати) 11.1.1.(2); 14.5.1.1.(1). 
шitктати, шикћём, прнл. сад. шикћући 

3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2). 
Шitла (не Шејла, енгл. Sheila), -ё ж 1.2.1.1.а. 
шitлер (нем. Schiller), -а м, вок. -у, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1. 
шitлйнг, -а м, мн. шилинзи, шилинга, ши

линзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
Шиља = Шиљо, -ё м, дат. Шйљи, ак. Шн

љу, вок. Шйљо, инстр. Шйљом И Шиљо, -а м, 

дат. Шйљу, ак. Шйља, вок. Шйљо, инстр. Шйљом 

1.2.1.1.Ь.; 14.1.1. 
шиљак, шиљка м, вок. шиљче, мн. шнљци, 

шЙЉiiкii, шнљцима 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шИљастост и шitљатост, -ости ж, инстр. 

-ости И -ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
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шиљоглавка 

шиљоглавка, -1: ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 
шиљоглавака и шиљоглавкй 11.3.2.; 14.1.2.1.Ь. 

шиљчанii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шиљчиli, -а м, ген. мн. шиљчйћа и шиљ

чiili, -иliа м, мн. шиљчићи, шиљчИћа 3.1.2.; 
3.2.3.; 14.1.1. 

шимера заст. = химера (в.) 

шимпанза, -1: м, ген. МН. шимшiнзй = шим

панзо, -а м, мн. шимшiнзи, шимшiнза, ж тај 

шимшiнза (не та шимшiнза), тај шимшiнзо, 

МН. те шимшiнзе 14.1.1. 
шимпанзо = шимпанза (в.) 
шиндрика, -1: ж, дат. -ци, ген. МН. шиндрйка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
шинiiк, -ика м, МН. шиници, шиника, шини

цима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шинтоист(а), -1: м, МН. -и, -йста, -истима 

14.1.1.е. 

Шlшак, -пка м, МН. шипци, шипака, шипци

ма 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шиш\рац, -рца м, ВОК. шипарче, инстр. ши

шiрц1:М (не -ом), ген. МН. шипараца 3.1.2.; 6.2.1.; 
14.1.1. 

шипаричин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шиш\рчев, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шипарчиli, -а м, ВОК. -у, ннстр. шишiрчићем 

(не -ом), ген. МН. -йМ 3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Шипионе (итап. Scipione), -еа м, инстр. -еом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.; 15.1.1.Ь. 
шiiпка, -1: ж, дат. ШИПЦИ, МН. шипке, шипiiка 

и шипкй 11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
Шiiпка, -е м, дат. Шипки 1.2.1.1.а. 

Шнптар, -а м, ВОК. -е и -у, инстр. -ем и -ом, ген. 

МН., -ара, (погрд. Албанац) 1.2.1.1.d.; 14.1.1.а. 
Шiiптарка, -1: ж, дат. -ки, ген. мн. -кй, ПОГРД. 

1.2.1.1.d.; 14.1.2.1.Ь. 
шипчанii, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шiiпчица, -1: ж, инстр. -ом, ген. МН. -йца 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
шiiпчiiште, -а с 14.1.3. 
ширилац и ширилац (не шириоц), -иоца 

м, ВОК. -иоче, МН. -иоци, ширилаца и ширилаца 

6.2.1.; 7.2.2.; 14.1.1. 
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шкода 

шириоц не Hero ширила Ц (в.) 
широк, широка, широко, одр. широкй, -а, 

-о, ген. МН. -йх, КОМП. ширй (не ширјй), најшй

рй 4.2.а.; 14.3. 
широкогруд(н)ост, -ости ж, инстр. -ости И 

-ошћу 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
широкОтрачан, -чна, -чно, одр. широкОтрач

нй, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 6.2.3.; 4.2.а.; 14.3. 
широкочлан, -а, -о, одр. широкочланй, -а, 

-о, ген. мн. -йх 3.1.1.; 4.2.а.; 14.3. 
шiiти, шиј1:М, им пер. шиј, шијмо, шијте, прид. 

ТРП. шивен, -ена, -ено и шит 14.5.1.1.(2). 
шиliе, -а с, ген. МН. -а 14.1.3. 
шiiф, -а м, МН. шифови, ген. МН. шифова 

14.1.1. 
шнц(а), УЗВ. 

шншка, -1: ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. шиша
ка и шишкй 1l.3.2.j.; 14.1.2.1.Ь. 

шнш-Ывап, шиш-ћевапа м, мн. шиш-ћева

пи, шиш-ћевапа 3.2.2.d.; 12.2.1.; 14.1.1. 
шк. r., СКр. колска година 13.1.; 13.2. 
шкакљати (не чкакљати), -ам, прип. сад. 

шюiкљајући 14.5.1.1.(3). 
шкакљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шюiла не Hero скала (в.) 
шкандал не Hero скандал (в.) 
шкарпина не Hero шкilПiiна (в.) 
шкембиliи, шкембића м МН. И шкембиliи, 

шкембйМ м МН. 3.2.3.; 14.1.1. 
шкiiљавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. шки

љавцем (не -ом), МН. шкиљавци, шкиљаваца 

3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шкiiљавичин, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шкiiљаВiiСТ, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкiiљiiвчев, -а, -о, ген. МН. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шкиљити (не чкиљити), -йм, прип. сад. шки-

љ1:ћи 14.5.1.1.(4). 
шклоцати не Hero шкљоцати (в.) 
шкљоцати (не шклоцати), -Ам 14.5.1.1.(3). 
Шкода, -1: ж, инстр. -ом 1.2.1.1.т. 
шкода, -1: ж, инстр. -ом, ген. мн. шкодii 1.2.1.0.; 

14.1.2.1. 



шкодити 

шкодити, -им, импф. шкођах 3.3.2.а.; 4.2.Ь.; 

14.5.1.1.(4). 
шкодљивост, -ости Ж, иистр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкођёње, -а с 3.3.2.а.; 14.1.3. 
школа, -ё ж, геи. ми. школа 14.1.2.1. 
школарац, -рца м, ВОК. школарче, МН. шко-

Ш1РЦИ, школараца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
школовiност, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкОлскй и школскй, -а, -о, ген. МН. школ

ских И школских 4.2.а.; 14.3. 
школство, -а с, ген. мн. школстiiва 6.2.2.; 

14.1.3. 
шкољиli, -ића м, ген. МН. шкољића 3.2.3.; 

14.1.1. 
шкољка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. шкољака и 

шкољки 6.3.; 11.2.1.(1); 14.1.2.I.b. 
шкољчица, -ё ж, и нстр. -ом, ген. МН. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
шкопац, шкопца м, ВОК. шкопче, инстр. 

шкопцем (не -ом), МН. шкопци, шкопiiца 3.1.2.; 
6.2.1.; 14.1.1. 

шкопчев, -а, -о, ген. МН. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шкорпија = необ. скорпија, -ё ж, дат. -ији, 
инстр. -иј ом, ген. МН. -ија, (ПМС: "шкорйuја (не 

него скорпија, осим у спец. значењима, нпр. као 

астрол. знак)"; Клајн 2009: "ШКQрйuја, обични
је него скорйија (ПР без разлога забрањује први 

облик)") 5.1.5.; 14.1.2.1. 
ШкОт, -а м, МН. Шкоти, ген. Шкота = Шко

тланђанин, -а м, МН. Шкотшiнђани, Шкотшiн

ђана 1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 14.1.1. 
ШкОткиња, -ё ж, ген. МН. Шкоткиња = Шко

тланђiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. МН. -ки 

1.2.1.1.d.; 3.3.2.а.; 1l.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
Шкотланђанин = ШкОт (в.) 
Шкотланђiнка = ШкОткиња (в.) 
ШкОтскi, -ё ж 1.2.1.I.h.; 14.1.2.1. 
шкОтскй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 14.3. 
шкработина = жврљотина, -ё ж, ген. мн. 

-ина 14.1.2.1.Ь. 

шкpciавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкрга, -ё ж, дат. -ги, ген. МН. шкрга 14.1.2.1. 

шл~м 

шкргоножац и шкргон6жац, -шца м, ВОК. 

-ш че, инстр. -шцем (не -ом), ген. МН. -аца 3.1.2.; 
6.2.1.; 8.1.2.2.; 14.1.1. 

шкргy-rати, шкргућём, импер. шкргући, 

ПРИЛ. сад. шкргућући и шкргутати, шкргућём, 

импер. шкргући, ПРИЛ. сад. шкргућући 3.2.2.а.; 

3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
шкРгУтнути, шкргутнём и шкргутнути, 

шкргутнём 14.5.1.1.(1). 
шкребетiљка, -ё ж, дат. -ци, ген. МН. -ки 

11.2.1.(1); 14.1.2.1.Ь. 
шкребетати, 

14.5.1.1.(2). 
шкребећём 3.2.2.а.; 

шкржнй, -а, -о, ген. МН. -их 4.2.а.; 8.1.2.2.; 
14.3. 

шкрiшати, шкрипам и шкрипљём, им пер. 

шкрипај и шкрипљи, ПРИЛ. сад. шкрипајући и 

шкрипљући 5.1.2.; 14.5.1.1.(3); 14.5.1.1.(2). 
шкрйпнути, -нём и шкрипнути, шкрип

нём 14.5.1.1.(1). 
шкрипy-rати, шкрипућём (ш кри путам) 

ПРИЛ. сад. шкрипућући, 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(2); 
14.5.1.1.(3). 

шкрОб, шкрОба м 14.1.1.С. = скрОб (в.) 

шкропионица и шкропионица, -ё ж, инстр. 

-ом, ген. МН. -ица 14.1.2.1. 
шкртац, шкрца м, ВОК. шкрче, инстр. шкр

цем (не -ом), МН. шкрци, шкртiiца 3.1.2.; 6.2.1.; 
10.1.2.1.; 14.1.1. 

шкрторек, -а, -о, одр. шкртореки, -а, -о, ген. 

МН. -их, ек. и ијек. 4.2.а.; 14.3. 
шкрторекост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу, 

ек. и ијек. 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкртост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шкрчев (од шкprац), -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
шлiнг не него шлiнк (в.) 

шлiнк (не шлiнг), ПРИД. ИНДКЛ. 

шлiyф не него шлiyх (в.) 

шлiyх (не шлiyф), -а м, МН. -ови, -ова 4.1.; 
14.1.1.с. 

Шлежанин, -а м, МН. Шлежани, Шлежана 

1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Шлезија = Шл~скi, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
шл~м ек. уп. ијек. шљ~м 
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шлеп-служба 

шлеп-слУжба, -ё ж, иистр. -ом, ген. мн. шлёп-

-служби 12.2.1.; 14.1.2.1. 
Шлескi = Шлёзија (В.) 
шлескй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шлинга, -ё ж, дат. -ги (не -зи), ген. мн. шлин-

ги 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 

шлогирати се, шлогирам се, 3. n. мн. шлоги

рају се, прип. сад. шлогирајући се 14.5.1.1.(3). 
шљака, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. шљака 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
шљахта, -ё ж, ген. мн. шљахти, ист. ПОЉ. 

14.1.2.1.Ь. 

шљахтиli, -а м, ген. мн. -иМ, ист. 4.1.; 3.2.3.; 
14.1.1. 
шљем ијек. (ек. шлем), шљема м, мн. шље

мови, шљемова (ек. шлемови, шлемова) 2.2.2.; 
14.1.1.с. 

шљеме не него сљеме (В.) 

шљИвiрка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
шљивйк, -ика м, мн. шљивици, шљивика, 

шљивицима 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шљивйli, -ића м, мн. шљивићи, шљивића 

3.2.3.; 14.1.1. 
шљука, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. шљука 

11.3.2.; 14.1.2.1. 
шљунак, -нка м 6.2.1.; 14.1.1. 
шљунчан, -а, -о, одр. шљунчани, -а, -о, ген. 

мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
шљунчара, -ё ж, ген. мн. шљунчара 3.1.2.; 

14.1.2.1. 
шљунчати, -ам 3.1.2.; 14.5.1.1.(3). 
шључiр, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ем и -ом, 

ген. мн. -ара 3.1.2.; 14.1.1. 
шључијй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

5.2.2.; 14.3. = шључјй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

шључјй = шључијй (В.) 
шмајсер, -а м, инстр. -ом, ген. мн. шмајсёра 

14.1.1.; 15.1.1.а. 
шминка, -ё ж, ген. мн. шминки 14.1.2.1.Ь. 

шмиргл = шмиргла (В.) 

шмиргла, -ё ж, ген. мн. шмиргли 14.1.2.1.Ь. 

= шмиргл, -а м, мн. -ови, ген. -ова 14.1.2.b.; 
15.1.1.а. 

шмиргл-шiјба = шмиргл-шајбна (в.) 
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шопинг-тура 

шмиргл-шајбна, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-ни 12.2.1.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1.Ь. = шмиргл-шiј

ба, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -би 12.2.1.; 15.1.1.а.; 
14.1.2.1.Ь. 

шмркавац, -авца м, вок. -авче, инстр. шмр

кавцем (не -ом), мн. шмркавци, шмркаваца 

6.2.1.; 3.1.2.; 14.1.1. 
шмркати, шмрчём 3.1.2.; 14.5.1.1.(1). 
шмрктати, шмркћём, импер. шмiжћи, прип. 

сад. шмркћући 3.2.2.а.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
Шб (не Шоу, енгn. Shaw), Џорџ Бернард Шо 

1.2.1.1.а.; 15.1.1.Ь. 

шовинист(а), -ё м, мн. -и, -иста, -истима 

14.1.1.е. 

шовинистичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 
4.2.а.; 14.3. 

шовинисткиња, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. 

-иња 14.1.2.1. 
шогор, -а м, вок. -е и -у, инстр. -ем и -ом, ген. 

мн. -ора 14.1.1. 
Шокац, Шокца м, инстр. Шокцем (не -ом), мн. 

Шокци, Шокаца 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шокачкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
Шокичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

1.2.2.1.; 14.3. 
Шокичиli, -а м, вок. -у, инстр. Шокичићем, 

мн. -иМ 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
Шокичица, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 14.1.2.1. 
Шокче, -ета с, зб. Шокчад, ген. мн. -ади 

1.2.1.1.d.; 14.1.3. 
Шокчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
шокчити, -им 3.1.2.; 14.5.1.1.(4). 
Шокчиliи, -иМ м мн. 3.1.2.; 14.1.1. 
Шолтанин, -а м, мн. Шолтани, Шолтiiна 

1.2.1.1.d.; 14.1.1. 
Шолтiнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -ки 

1.2.1.1.d.; 11.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
шВњавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Шопен (фр. Chopin), Шопена м 1.2.1.I.a.; 

14.1.1. 
шопинг-тура, -ё ж, инстр. -ом, ген. мн. шо

пинг-туРа 12.2.1.а.; 15.1.1.а.; 14.1.2.1. 



шопинг-турист(а) 

шопинг-турист(а), -ё м, ми. шопинг-ту

ристи, шопинг-турйста, шопинг-туристима 

12.2.1.; 14.1.1.е. 
шопинг-цёнтар, -тра м, ми. шопинг-цёнтри, 

шопинг-цёнтара 6.2.1.; 12.2.1.; 14.1.1. 
шор, шора м, иистр. шором, ми. шорови, шо

рова 14.1.1.с. 

шорт стори м, иидкл. 

шортс, -а м, ми. шортсеви, шортсёва и р. 

шортсови, шортсова = шорц, -а м, ми. шорце

ви, шорцёва 14.1.1.с.; 15.1.1.а. 

шорц = шорте (В.) 
шоу, шоуа м, иистр. шоуом, ми. шоуови, шо

уова 14.1.1.с.; 15.1.1.а. 

шоу-бiiзние, -а м, геи. ми. шоу-бизнйса 

12.2.1.; 14.1.1.; 15.1.1.а. 
шоу-гёрла, -ё ж 12.2.1.; 14.1.2.1.Ь.; 15.1.1.а. 
шоумен, -а м, ми. шоумени, шоумёна 12.1.; 

14.1.1.; 15.1.1.а. 
шОфёр-шајб(н)а, -ё ж, иистр. шофёр-шајб(н) 

ом, геи. ми. шОфёр-шајб(н)й 12.2.1.; 14.1.2.1. 
шппа, -ё ж, дат. -ги, геи. ми. шшiга 14.1.2.1. 
Шпајдел (ием. Speidel), -а м 1.2.1.1.а.; 14.1.1.; 

15.1.1.Ь. 

шпiјз, -а м, ми. шшiјзови, шшiјзова 14.1.1.с.; 

15.1.1.а. 

шпалйр, -ира м, ми. шпалири, шпалира 

14.1.1.; 15.1.1.а. 
шшiнац, шшiнца м, иистр. шшiнцем (не -ом), 

ми. шшiнци, шпанаца, (учесник Грађанског ра

та у Шпанији) 14.1.1. 
Шшiнац, Шшiнца м, иистр. Шшiнцем (не 

-ом), ми. Шшiнци, Шпанаца 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 
6.2.1.; 14.1.1. 

Шпiнија, -ё ж 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
Шпiнкиња = Шпањiiлка (В.) 

шпiнскй, -а, -о, геи. ми. -их 4.2.а.; 14.3. 
шшiнцйр = шпацйр (В.) 
шпанцирати (се) = шпацирати (се) (В.) 
Шпањiiлка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), геи. ми. 

-кй 11.3.2.f.; 14.1.2.1. = Шпiнкиња, -ё ж, геи. 

ми. -йња 1.2.1.1.d.; 14.1.2.1. 
шпipет и шпарет = уоб. шпорет и шпорет 

(В.) 

шпixтла, -ё ж, геи. ми. шпахтлй 14.1.2.1.Ь. 

шпацйр = шпанцйр, -ира м, ми. -и, -ира 
14.1.1. 

шрiф 

шпацирати (се), шпацйрам (се), 3. л. ми. 
шпацирају (се) = шпанцирати (се), шпан

цйрам (се), 3. л. ми. шпанцирају (се) 15.1.1.а.; 
14.5.1.1.(3). 

шпедитер, -а и шпедiпёр, -ера м, ВОК. шпё

дитёру, иистр. шпедитером, ми. шпедитери, 

шпедитера 14.1.1. 
шпедйција, -ё ж, дат. -ији, иистр. -ијом, геи. 

ми. -йја 5.1.5.; 14.1.2.1. 
шпекулант, -а м, геи. ми. шпекуланата 6.3.; 

14.1.1. 
шпекуланткиња и шпекуланткиња, -ё ж, 

иистр. -ом, геи. ми. -йња 14.1.2.1. 
шпекулантскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
шпекулација, -ё ж, дат. -ији, иистр. -иј ом, геи. 

ми. -йја, (уп. спекулација) 5.1.5.; 14.1.2.1. 
шпекулиеати, -шём, прил. сад. шпекулишу

ћи 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(1) (и шпекулирати, шпеку
лйрам, 3. л. ми. шпекулирају, прил. сад. шпеку
лирајући 14.5.1.1.(3». 

шперплоча и шпёрплоча, -ё ж, геи. ми. 

шпёрплоча 12.1.; 14.1.2.1. 
шпијун, -уна м, ВОК. шпијуне, ми. шпијуни, 

шпијуна 14.1.1. 
шпијунажа, -ё ж, геи. ми. шпијУНliжа 

14.1.2.1. 
шпијунка, -ё ж, дат. -ки И -ци, геи. ми. -кй 

11.3.2.i.; 14.1.2.1.Ь. 
шпијунов, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
шпијунскй, -а, -о, геи. ми. -йх 4.2.а.; 14.3. 
шпијунчина, -ё м, геи. ми. -йна 3.1.3.; 

14.1.1. 
шпИља = епИља (В.) 
шпИрит и шпitpит, -а м, геи. ми. -йта 14.1.1. 

= шпИритус и шпitpитуе, -а м 14.1.1. 
шпИритуе и шпиритус = шпИрит И шпи

рит (В.) 

шпиц-цанге и шпиц-цангле, -й ж ми., геи. 

-нгй 12.2.1.; 14.1.2.1.Ь. 
шпорет и шпорет = шпipет и шпарет, -а 

м, геи. ми. -ёта 14.1.1.; 15.1.1.а. 
шпринт не него епринт (В.) 

шприц, шпрiща м, ми. шпрiщеви, шприцё

ва 14.1.1.с. 

шрiф = шipаф, -а м, ми. шрафови, шрафовii 
14.1.1.с.; 15.1.1.а. 
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шр8фити 

шр8фити = шipафити, -им 15.1.1.а.; 

14.5.1.1.(4). 
шрафиli, -ића м, мн. шрафићи, шрафића 

15.1.1.а.; 14.1.1. = шарафиli, -ића м, ген. мн. -ИМ 

15.1.1.а.; 14.1.1. 
Шри Ланка, -е ж, (Клајн 2009: "тачније је 

Сри Ланка (шрu је индијски изговор); Шрuлан

чанuн (Сри-), шриланчански (сри-). У географ

ском смислу (за разлику од политичког) може 

се и даље употребљавати име Цејлон, Цејло

њанин, цејлонскu.") 1.2.1.1.h.; 14.1.2.1. 
шта било, неодр. зам. 

штiб, штiiба м, лок. штабу, мн. штабови и 

штабови, штабова и штабова 14.1.1.с. 

штавише, штавише и штавише (не чак 

штавише), прил., (поред свега) 12.1. 
штављiч, -ача м, вок. штављачу, инстр. шта

вљачем (не -ом), ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.1. 
Штајибек боље Стајнбек (В.) 

Штајнер (нем. Steiner), -а м, инстр. -ом 

1.2.1.1.а.; 14.1.1.; 15.1.1.Ь. 
штака, -е ж, дат. -ци, ген. мн. штiiка 11.2.1.(1); 

14.1.2.1. 
штiлскй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
штамшiрев = штамшiров, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
штамшiров = штамшiрев (В.) 

штанга = штангла (В.) 
штангла, -е Ж, ген. мн. штанглй 14.1.2.1. 
штанга, -е Ж, ген. мн. штангй 1I.3.2ј.; 

14.1.2.1.Ь. 

Штаб Пете шумадијске дивизије Треliе 

армије 1.2.1.1.k.; 1.2.1.2.5. 
штапиliаст, -а, -о, одр. штапићасти, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
штiпскй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 8.1.2.1.; 

14.3. 
штафелiј, -аја м, ген. мн. -аја 14.1.1. 
штафетнй, -а, -о, ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
ШтафitлйЬ, -ића м, инстр. Штафилићем 

1.2.1.1.h.; 14.1.1. 
штёг = штек (В.) 
штедети ек. уп. ијек. штедјети 

штедиона не него штедионица (В.) 

штедионица (не штедиона), -е ж, инстр. -ом, 

ген. мн. -ица 14.1.2.1. 
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штимуиг 

штедионичкй, -а, -о, геи. ми. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

штедјети ијек. (ек. штедети), -дим 2.2.2.; 
14.5.1.1.(4). 

штедљивац, -ивца м, вок. -ивче, инстр. ште

дљивцем (не -ом), мн. штедљивци, штедљиваца 

3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
штедљивичин, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 

4.2.а.; 14.3. 
штедљивост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
штедљйвчев, -а, -о, геи. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
штедња, -е Ж, инстр. -ом, геи. мн. -и 

14.1.2.1.Ь. 

штедрост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
штеђевина, -е Ж, инстр. -ом, ген. мн. -ина 

14.1.2.1. = уштеђевина и уштеђевина (В.) 

штектати, штёкћем, импер. штекћи, прил. 

сад. штёкћући 3.2.2.а.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
штенац, -нца м, вок. штенче, мн. штенци, 

штенИца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
штенеliiк и штенеliњiк, -ака м, мн. -аци, 

-ака, -ацима 3.2.3.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
штетити, -им, импф. штёћах, прил. сад. штё

тећи, прид. трп. штёћен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
штётност, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
штеточина и штеточина, -е Ж (м), геи. мн. 

-ина 3.1.3.; 14.1.1.; 14.1.2.1. = штеточинац, -нца 

м, вок. штёточинче, ген. мн. штеточинаца 3.1.3.; 
3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 

штеточинац = штеточина (В.) 
штеточинство, -а с, ген. мн. штеточинстiiва 

3.1.3.; 6.2.2.; 14.1.3. 
штеliење, -а с, ген. мн. -а 3.2.2.а.; 14.1.3. 
штијати (р. штихатн), штијати, -ам 5.1.5.; 

14.5.1.1.(3). 
штикла, -е Ж, ген. мн. штикiiла и штиклй 

6.2.2.; 14.1.2.1.Ь. 
штiiклица, -е ж, инстр. -ом, ген. мн. -ица 

14.1.2.1. 
штitлет не него стitлет (В.) 

штiiмунг и штимунг, -а м, мн. -нзи, шти

мунга и штимунга, -нзима 11.2.1.(2); 14.1.1. 



штипавац 

штипавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. штипав

цем, мн. штипавци, штипаваца и штИnавац, 

-авца м, ВОК. -авче, инстр. штипавцем, мн. шти

павци, штипiiваца 6.2.1.; l1.1.1.а.; 3.1.2.; 14.1.1. 
штипiљка, -е ж, дат. -ци, ген. мн. -кй 11.2.1.(1); 

14.1.2.1.Ь. 

штипати, штипам и штипљем, им пер. шти

пај и штипљи, прнn. сад. штипајући и штипљући 

3.2.3.; 5.1.2.; 14.5.1.1.(2); 14.5.1.1.(3). 
штiipак = штирка и штiiрка (В.) 

штирка и штiiрка, -е ж, дат. -ци И -ки, ген. 

мн. -кй 11.2.1.(1); 11.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. = штiipак, 

-рка м, мн. штиркови, штиркова 6.2.1.; 14.1.1. 
штитак, -тка м, мн. штици, штитака, шти-

цима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.; 1О.1.2.1.а. 
штитити, штитйм, нмпф. штићах, прид. трп. 

штићен и штИтити, штитйм, импф. штићах, 

прнд. трп. штићен 3.2.2.а.; 14.5.1.1.(4). 
штiiтнйк,-а м, ВОК. -йче, мн. -йци, -йка, -ици

ма 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1.а.Ь. 
штiiтнйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 14.3. 
штiiтнйштво, -а с, ген. мн. штитнйштiiва 

6.2.2.; 14.1.3. 
штИтњача, -е ж, ннстр. -ом, ген. мн. -ача 3.1.3.; 

14.1.2.1. 
штiiћенйк, -а м, ВОК. -йче, мн. -йци, -йка, 

-ицима и штиЬенйк, -ика м, ВОК. штићенйче, 

инстр. штићеником, мн. -ици, -и ка, -ицима 3.1.2.; 
3.2.2.а.; 6.2.1.; l1.1.1.а.; 14.1.1. 

штiiЬеница, -е ж, и нстр. -ом, ген. мн. -йца 

3.2.2.а.; 14.1.2.1. 
штiiЬеничин, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 

3.1.2.; 4.2.а.; 14.3. 
штiiЬенйчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.2.2.а.; 

3.1.3.; 4.2.а.; 14.3. 
штиЬёње, -а с, ген. мн. -а 3.2.2.а.; 14.1.3. 
штихати р. = штијати (В.) 
што било, неодр. зам. 

што боље, прнn. 

што вишё, то боље 

штогде ек. уп. ијек. штогдје 

штогдје нјек. (ек. што где), прнn. 2.2.2.; 14.6. 
штогод, неодр. зам., (нешто) 

што год, општа зам., (било шта) 

што горё, то боље 

шток., скр. за штокавски 13.3.1.а. 

штјЈбачкй 

шт6кавац, -авца м, ВОК. -авче, инстр. шт6-

кавцем, мн. шт6кавци, шт6каваца 3.1.2.; 6.2.1.; 
l1.1.1.а.; 14.1.1.а. 

шт6кавачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шт6Кiвка, -е ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

11.3.2.g.; 14.1.2.1.Ь. 
штокавштнна и шт6кавштина, -е ж, ген. 

мн. -йна 14.1.2.1. 
штокад, прип. 12.1. 
штокакав, -к ва, -кво, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
штоко, зам. 12.3. 
штокојй, -а, -е, ген. мн. штокојйх, зам. 12.3. 
што куд, прнn. 

Штокхолм боље Стокхолм (В.) 

што ли, зам. 12.3. 
што мањё, прнn. 12.1. 
штоно, прип. 12.1. 
штоно реч ек. уп. ијек. штоно ријеч 

штоно рйјеч ијек. (ек. штоно реч), прип. 2.2.1; 
12.1.; 14.6. 

што пре ек. уп. ијек. што прије 

што прије ијек. (ек. што пре), прип. 2.2.1; 
12.1.; 14.6. 

шточијй и шточијй, -а, -е, зам. 12.1. 
штошта, зам. 12.3. 
штрiјк, -а м, мн. штрајкови, штрајкова 

14.1.1.с. 

штраЈКiЧ, -ача м, вок. штрајкачу, ннстр. 

штрајкачем (не -ом), ген. мн. -ача 3.1.3.; 14.1.1. 
= штрајкiш, -аша м, вок. штрајкашу, инстр. 

штрајюiшем (не -ом), ген. мн. -аша 14.1.1. 
штрајкiчкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. = штрајкiшкй, -а, -о, ген. мн. -йх 4.2.а.; 

14.3. 
штрајкiш = штрајкiч (В.) 
штрајкiшкй = штрајкiчкй (В.) 

штрЦјкбрехер, -а м, ген. мн. -ера 4.1.; 15.1.1.а.; 
14.1.1. = штрајкол6мац, -мца м, вок. штрајко

лом че, инстр. штрајкол6мцем (не -ом), ген. мн. 

штрајколомаца 3.1.2.; 6.2.1.; 11.1.1.а; 14.1.1. 
штрајкол6мац = штрiјкбрехер (В.) 

ШтfJбац, -пца м, инстр. Штfюцем (не -ом), мн. 

Штfюци, ШтрбјЩii 6.2.1.; 8.1.2.1.; 14.1.1. 
штјЈбачкй, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.2.; 4.2.а.; 

14.3. 
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ШТРК 

ШТРК, -а м, ВОК. штрче, мн. штркови, штрк6-

ва и штркова, штрковима и штрковима 3.1.2.; 
14.1.1.с. 

штјжиli, -ића м, ген. мн. штркићii 14.1.1. 
штројiч, -ача м, ВОК. штројачу, ннстр. штро

јачем (не -ом), мн. штројачи, штројача 3.1.3.; 
14.1.1. 

штројити, -им, нмпер. штрој, прип. сад. штро

јёћи 5.1.2.; 5.2.2.; 14.5.1.1.(4). 
штропотати, штропоћём, нмпер. штро

поћи, прнn. сад. штропоћући 3.2.2.а.; 3.2.3.; 
14.5.1.1.(2). 

штрпкати, -ам, прнn. сад. штрпкајући 

14.5.1.1.(3). 
штIшци, Штрбаца м МН. Штрпцима 1.2.1.1.h.; 

8.1.2.2.; 14.1.1. 
штрцiљка, -ё ж, дат. -ци И -ки, ген. мн. -ки 

11.2.1.(1), 1I.3.2Ј.; 14.1.2.1.Ь. 
штрчати, -чим, прнn. сад. штрчёћи 14.5.1.1.(4) 

= стlJчати (В.) 

штука, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. штука 

11.2.1.(1), 1I.3.2ј.; 14.1.2.1.Ь. 
штуктати, штукћём, импер. штукћи, прип. 

сад. штукћући 3.2.2.а.; 3.2.3.; 14.5.1.1.(2). 
штурак, -рка, ВОК. штурче, мн. штурци, ген. 

штурака 3.1.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
штурост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Штутгарт (нем. Stuttgart), -а м 1.2.1.1.h.; 

14.1.1., 15.1.1.Ь 
штучијй, -а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 

5.1.5.; 14.3. = штучјй, а, -ё, ген. мн. -их 3.1.2.; 
4.2.а.; 14.3. 

штучјй = штучијй (В.) 
шliiiпити (не сћапити), -им 3.2.2.d.; 

14.5.1.1.(4). 
ШЫпiи, -а м 1.2.1.1.a.; 14.1.1. 
шblрдати (не сћердати), -ам 3.2.2.d.; 

14.5.1.1.(3). 
шliй не него кliи (В.) 

шliукати (не сћукати) (се), -ам (се) 3.2.2.с.; 

8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
шliуliурити (не сћућурити) (се), шћућурим 

(се) 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4) = ШЧУЊИТИ (не счуњити) 

(се), шчуњим (се), шчучуњити (не счучуњити) 

(се), шчучуњим (се) 3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
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шliухати (не сћухати) се, -ам се 3.2.2.с.; 4.1.; 
8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 

шубха = шухва (В.) 

шубхели = шухвели(в.) 

шувiк = шуваклија и шуваклија (В.) 

шувака, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. шувiiка 

11.2.1.(1); 14.1.2.1. 
шуваклија и шуваклија, -ё м, дат. -ији, ин

стр. -иј ом, ген. мн. -иј а 5.1.5.; 14.1.1. = шувiк, -ака 

м, ВОК. шуваче, инстр. шуваком, мн. шуваци, шу

вака, (левак) 3.1.2.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шугавац, -авца м, ВОК. -авче, мн. шугавци, 

шугавацii 3.1.2.; 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1. 
шугавост, -ости ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
Шујица, -е ж, инстр. -ом 1.2.1.1.h.; 5.2.2.; 

14.1.2.1. 
Шујичанин, -а м, мн. -ани, ген. мн. -ана 

1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 5.2.2.; 14.1.1. 
шујичкй, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.3.; 4.2.а.; 

5.2.2.; 14.3. 
Шујичкиња, -ё ж, ген. мн. Шујичкиња 3.1.3.; 

5.2.2.; 14.1.2.1. 
шукун- = чукун- (В.) 

Шумадија, -ё ж, дат. -ији, инстр. -иј ом 

1.2.1.1.Ь.; 5.1.5.; 14.1.2.1.а. 
шумадијскй = шумадйнскй, -а, -о, ген. мн. 

-их 4.2.а.; 5.1.3.; 14.3. 
Шумадинац, -нца м, мн. Шумадинци, Шу

мадинацii, Шумадинцима 1.2.1.1.d.; 3.1.2.; 6.2.1.; 
1I.1.1.а.; 14.1.1. 

Шумадйнка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. 

-ки 1.2.1.1.d.; 1I.3.2.f.; 14.1.2.1.Ь. 
шумадйнскй = шумадијскй (В.) 

Шумадинчев, -а, -о, ген. мн. -их 3.1.2.; 4.2.а.; 
14.3. 

шумарак, -рка м, мн. шумарци, шумарака, 

шумарцима 6.2.1.; 11.2.1.(2); 14.1.1.с. 
шумарев = шумiров (В.) 
шумарија, -ё ж, дат. -иј и, инстр. -ијом, ген. мн. 

-ија 5.1.5.; 14.1.2.1. 
шумаричица, -ё ж, инстр. -ом, ген. МН. -ица 

3.1.2.; 14.1.2.1. 
шумiров = шумiрев, -а, -о, ген. мн. -их 

4.2.а.; 14.3. 
шумити, -им, прип. сад. шумёћи 14.5.1.1.(4). 



шумовитост 

шумовитост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шунд литература 12.2.1.Ь. 

шунка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. -кй 

1l.3.2.j.; 14.1.2.1.Ь. 
шупљика, -ё ж, дат. -ци, ген. мн. шупљика 

1l.2.1.(1); 14.1.2.1. 
шупљикавост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шупљичкii, -а, -о, ген. мн. -йх 3.1.3.; 4.2.а.; 

14.3. 
шупљоглав, -а, -о, одр. шупљоглавй, -а, -о, 

ген. мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шупљоглавац, -авца м, мн. шупљоглавци, 

шупљоглаваца 3.1.2.; 6.2.1.; 14.1.1. 
шупљорог, -а, -о, одр. шупљорогй, -а, -о, ген. 

мн. -их 4.2.а.; 14.3. 
шупљост, -ости Ж, инстр. -ости И -ошћу 

3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.1.2.2. 
шурiк, -ака м, ВОК. шураче, инстр. шураком, 

мн. шураци, шурака, шурацима 3.1.2.; 11.1.1.а.; 
11.2.1.(2); 14.1.1.а.С. = шурјiк, -ака м, ВОК. шурја

че, инстр. шурјаком, мн. шурјаци, шурјака, шур

јацима 3.1.2.; ll.1.1.a.; 1l.2.1.(2); 14.1.1. 
шуричиl1, -а м, ВОК. -у, ген. мн. -йћа, (шураков 

син) 3.1.2.; 3.2.3.; 14.1.1. 
шурјiк = шурiк (в.) 
шуl1мураст, -а, -о, одр. шућмурастй, -а, -о, 

ген. мн. -их 3.2.1.; 4.2.а.; 14.3. 
шуl1-муl1, прил. 3.2.1. 
шуI10РИТИ, -им 3.2.1.; 14.5.1.1.(4). 
шуl1ур, узв. 

шухвели = шубхели, прид. индкл. 4.1.; 14.6. 
шухва, -ё ж, мн. шухвй = шубха, -ё ж, ген. 

мн. шубхи 4.1.; 14.1.2.1.Ь. 
шушка, -ё ж, дат. -ки (не -ци), ген. мн. шуша

ка 1l.3.2j.; 14.1.2.1. 
шушкавац, -авца м, инстр. -авцем (не -ом), 

мн. шушкавци, шушкаваца 6.2.1.; 14.1.1. 
шушкетати, шушкётам и шушкёћём, им

пер. шушкётај и шушкећи, прил. сад. шушкета

јући и шушкећући и шушкетати, шушкећём, 

шчучуњити (се) 

импер. шушкећи, прил. сад. шушкећући 3.2.2.а.; 

14.5.1.1.(2); 14.5.1.1.(3). 
шуштати, -йм, прил. сад. шуштёћи 

14.5.1.1.(4). 
шчвjkнути (не счврснути) (се), -нём (се), 

прид. рад. шчврснуо (се), -ула (се), -уло (се) и 

шчврсао (се), -сла (се), -сло (се) 3.1.1.; 7.1.2.; 
8.2.2.1.; 14.5.1.1.(1) = шчврстити (не счвРСтити) 

(се), шчврстйм (се), прид. трп. шчвршћен 3.1.1.; 
3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(4). 

шчврстити (се) = шчвjkнути (се) (в.) 
шчвршl1ивати (не счвршћивати) (се), шчвр

шћујём (се) 3.1.1.; 3.2.2.а.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
Шчеliiiн (не Шliеliин, пољ. Szczecin), -а м 

1.2.1.1.а, 14.1.1. 
шчекати (не счёкати), -ам 3.1.1.; 

14.5.1.1.(3). 
шчекивати (не счекивати) (се), шчекујём 

(се) 3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(2). 
шчелити (не счелити) се, шчёлйм се, 

прид. трп. шчёљен, (сучелити се) 3.1.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(4). 

шчељавати (не счељавати се) се, шчељавам 

се, (сучељавати се) 3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
шчепати, -ам 3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
шчеткати (не счёткати), -ам, (ишчеткати) 

3.1.1.; 8.2.2.1.; 14.5.1.1.(3). 
шчешљати (не счешљати), шчёшљам, аор. 

шчешљах, 2. и 3. л. јд. шчёшља и шчешља, мн. 
шчешљасмо, импер. шчёшљај, прил. прош. шче

шљав(ши), прид. рад. шчешљао, -ла, -ло, прид. 

трп. шчёшљан поред 3.1.1.; 4.2.Ь.; 7.1.2.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 

шчii, шчйја м, инстр. шчйјем, (рус. чорба од 

поврћа) 3.1.1.; 5.1.5.; 14.1.1. 
шчИстити (не счйстити), -им 3.1.1.; 8.2.2.1.; 

14.5.1.1.(4). 
шчишliавати (не счишћ8вати), шчишћа

вам, прил. сад. шчишћ8вајући 3.1.1.; 8.2.2.1.; 
14.5.1.1.(3). 
шчуњити (се) = шliуliурити (се) (в.) 
шчучуњити (се) = шliуliурити (се) (в.) 
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11. ДОДАТАК РЕЧНИКУ: 

УПОТРЕБА ПИСАМА 





Усрпском стандардном језику, уз традиционално српско писмо -
ћирилицу, употребљавају се на различите начине и у различитим обла

стима, и други системи знакова за писање (писма), или пак поједини 

њихови знакови (слова). Зато се овде даје кратак преглед писама којима 

се Срби, мање или више, користе, с напоменама о њиховом настанку и 

подручјима употребе. 

СРПСКА ЋИРИЛИЦА 

Азбука 

А Б В Г Д Ћ Е Ж З и 

Ј К 

С Т 

лљмнњопр 

ЋУФХЦЧЏШ 

Ћирилица је прво и традиционално српско писмо, названо по јед

ном од зачетника словенске писмености, Ћирилу Солунском, а назив за 

устаљени ред слова у том писму настао је према старословенском чита

њу прва два слова а /аз, б /буки - азбука. Током векова мењала је број и 

изглед слова и развијала се у више варијаната. Данашња српска ћири

лица са 30 знакова (слова, графема) плод је реформи Вука Стефановића 
Караџића, који ју је уредио према фонолошком саставу српског језика 

и усавршио по принципу: један глас (фонем) - један јединствени знак 

(слово, графем), па се по њему назива још и вуковица. Као систем зна

кова за бележење фонема, српска ћирилица је савршено писмо, јер нема 

ниједног двојног знака (диграфа), а свако се слово чита само на један 

начин, као један глас. 
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11. Додатак речнику: У п о т р е б а п и с а м а 

Све до почетка двадесетог века ћирилица је била једино српско пи
смо. У тежњи да се оствари стандарднојезичко јединство с Хрватима, 

који су крајем деветнаестог и почетком двадесетог века свој књижевни 

језик, после дугог трагања, засновали на вуковским темељима с ијекав

ским изговором и тиме се знатно приближили Србима, а служили су се 

латиницом, Јован Скерлићје предложио да се потпуно јединство оствари 

на тај начин што би се и на једној и на другој страни прихватио екавски 

изговор са латиничким писмом. У почетку је та идеја била прихваћена, 

али се од ње, стицајем различитих политичких околности, одустало, 

па су Хрвати наставили да пишу ијекавским изговором и латиничким 

писмом, док су Срби уз своју ћирилицу прихватили и латиницу, која је . . 
временом све више превладавала у СрПСКОЈ култури, тако да Је данас по 

ширини употребе постала друго српско писмо. Српска ћирилица је, ме

ђутим, у службеној употреби остала једино писмо у Србији и Републици 

Српској, што је утврђено и законски, уз могућност употребе и латинич-... . 
ког писма у приваТНОЈ и ЈаВНОЈ комуникаЦИЈИ. 

Будући да је намењен усавршавању и неговању српског језичког 

стандарда, Правоuисни речник срuскоijезика са UравоUисно-iра.маШичкUJW 

савешником штампан је српском ћирилицом, као и остала лингвистичка 

издања ИК "Прометеј", а одреднице су поређане, како је и уобичајено у 

ћирилицом штампаним речницима, телефонским и другим именицима, 

регистри ма, каталозима и сл. - азбучним редом. Разлог више за такво 

опредељење је и чињеница да је српска ћирилица графијски савршени

ја од латинице, па је стога у изради речника и погоднија за прецизније 

бележење речи и њиховог изговора. 

ОПШТЕ ЛАТИНИЧКО ПИСМО 

Сва данашња латиничка писма, па тако и оно којим се служе Хр

вати, Бошњаци, али и Срби (уз примарну и службену ћирилицу), раз

вила су се из старог латинског писма, због чега се тај графијски систем 

назива лаШиница. 

Класично латинско писмо имало је 23 знака (слова, графема), 
поређана по редоследу који је почињао словима а, Ь, с, d, што се чита
ло: /а/, /бе/, /це/, /де/, па је тако настала реч абецеgа, као назив за поредак 

слова у свим латиничким писмима, али и укупни систем слова у оквиру 
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Српскохрватска латиница 

свакога од њих. Касније су у класичну латинску абецеду укључена још 

три слова: Ј - диференцирањем према слову 1, којим су стари Римљани 
обележавали и глас /Ј/, затим V - да би се разликовало од U, којим су 
означавали оба та сродна гласа, и напокон W - спајањем удвојеног УУ. 
Тако је створено опште латиничко писмо од 26 знакова (слова), које је у 
целини, без измена, преузето за потребе писања у енглеском језику, па 

га неки стога називају и англо-латинским. 

Општа латиничка абецеда гласи: 

А В С D Е F G Н 1 Ј 

К L М N О Р Q R S Т 

U V W х у z 

Овај тип писма употребљава се и у српском језику, и то 1) У оквиру 
ћириличког писма за означавање параграфа у тексту латиничким сло

вима по абецедном реду (уз ћириличка слова по азбучном реду: а, б, в, 

г, д ... ) и 2) У изворним латинским скраћеницама, изразима и изрекама, 
у научним текстовима приликом цитирања изворних латинских или ен

глеских текстова (ових других у складу са енглеским правописом), као и 

изворних енглеских назива и наслова у библиографијама и сл. У општој 

употреби, такође у енглеској графијској и ортографско ј верзији, ово се 

писмо употребљава на огласним таблама (нпр. на аеродромима и дру

гим местима где су поруке упућене и странцима, посебно говорницима 

енглеског језика). 

Општа латиничка слова, уз нека грчка, употребљавају се и у озна

чавању хемијских симбола, математичких знакова и скраћеница за мерне 

јединице (у овом последњем случају, према ПМС, и уз употребу српске 

ћирилице, бар кад се ради о најуобичајенијим скраћеницима: м = метар, 
кг = килограм и сл.). 

СРПСКОХРВАТСКА ЛАТИНИЦА 

Српскохрватска (у почетку само хрватска) латиница настала је пр

вих деценија XIX века, као део укупних језичких реформи у оквиру 
Илирског препорода у Хрватској, а творац јој је вођа тога покрета Љу

девит Гај, по чему се назива још и јајица или iајевuца. Недостајућа слова 
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11. Додатак речнику: У п о т р е б а п и с а м а 

у општој латиници за потребе наших гласова Гај је преузео из чешког, 

а делимично и из пољског језика. Ипак, у поређењу са српском ћирили

цом (вуковицом), јајица (или јајевица) имала је битан недостатак јер за 

сваки глас није имала један јединствени знак, тј. што за 30 наших гла
сова (фонема) није имала 30 јединствених знакова (слова, графема), па 
су неки гласови обележавани помоћу два знака (диграфа), као што су 

ОЈ или DJ за /ђ/, DZ за /Џ/, LJ за /љ/ и NJ за /њ/. Тај недостатак покушао 
је, у другој половини XIX века, да исправи познати српски језикословац 
Ђуро Даничић, тада главни тајник Југославенске академије знаности и 

умјетности у Загребу, за потребе израде великкг Rjecnika hrvatskoga ili 
srpskoga jezika JAZU. Од четири његова предложена знака: D за глас /ђ/, 
G за глас /џ /, ~ за глас /љ/ и N за глас /њ/ у ширу употребу ушао је само 
један - D тако да данашња хрватскосрпска или српскохрватска латини
ца има 30 слова, од којих су три двознака (диграфа): DZ /Џ/, LJ /љ/ и NJ 
/њ/. Стандардна, устаљена хрватскосрпска абецеда гласи: 

А В С С 
G Н 1 Ј 

О р R S 

t D DZ D Е F 
К L LJ М N NJ 

S Т U V Z Z 

Ово латиничко писмо сматра се заједничким, хрватским и српским, 

зато што је у њеном коначном обликовању учествовао и Србин Ђуро Да

ничић, а и по томе што се Срби од почетка двадесетог века, поред ћири

лице, служе и тим писмом, које је између два светска рата, а нарочито у 

другој половини ХХ века, дакле у времену кад су живели у заједничкој 

држави с Хрватима (1918-1990), пајош и данас, све више превладавало 
у јавном животу, потискујући примарно српско писмо, ћирилицу. 

Данас се хрватскосрпска или српскохрватска латиница сматра дру

гим српским писмом, које се, по слободном избору, употребљава у свим 

сферама јавног живота, осим службене, а обавезно на путним знацима 

у саобраћају (уз ћириличке натписе), у цитирању наших латиничких из

вора у научним текстовима и сл. По устаљеном реду слова у том писму 

(абецеди) слажу се одреднице у нашим латинички штампаним речници

ма, телефонским и другим именицима, регистри ма, каталозима итд. 

(Опширније о употреби латинице у ћириличким текстовима и јав

ној комуникацији в. у Сшанgарgнојезuчкuм uреuсuuшuвањuма - СТЈП 

2: 35-58.) 
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Употреба грчког алфабета 

УПОТРЕБА ГРЧКОГ АЛФАБЕТА 

Од свих досад наведених система знакова за писање који се, у раз

личитој мери и у различитим областима српског језика употребљавају, 

најстарије је грчко писмо. Оно се, међутим, у нас данас најмање користи. 

Чак и у навођењу значења грчких етимологија у речницима страних речи 

и сл. речи из старогрчког језика дају се у последње време у латиничкој 

транскрипцији. Па ипак, оно се задржало као елеменат наше културе и 

писмености, а поједини словни знакови грчког алфабета незамењиви су 

у бележењу неких скраћеница мерних јединица, као и у математици и 

другим областима науке. Тако се на пример, у механици са (р) ро обе

лежава густина (запреминска маса) или динамичка вискозност са (f.l) ми, 
површински напон са (у) 'јама и (О') cuzMa, а као симболи у електрицитету 
и магнетизму, пермеабилност са (f.l) ми, или кружна фреквенција са (ro) 
OMeza, и сл. Познато је да се у геометрији углови у троуглу означава ју 
грчким словима: (а) алфа, (/3) беша и (у) 'јама итд. И у општи лексички 
фонд нашег језика ушле су речи као што су алфабеш (најчешћи назив 

за поредак и скуп свих слова неког писма, а не само грчког), затим ал

фабешар (поредак речи према азбучном, абецедном или било ком дру
гом редоследу неког писма), а онај ко не зна писмо (било које) назива се 

аналфабеШа. Из грчког изворног алфабета, који је тако назван, као и на

ша азбука, према називу прва два слова: а /алфа/, /3 /бета/, а завршава се 
словом ro /омега/ настао је општепознати фразем og алфа go OMeza, што 
значи: "од почетка до краја". Стога је потребно знати и то писмо, као и 

поредак слова у њему, а ево како он гласи: 

АЛФАБЕТ 

(а) алфа, (/3) беша, (у) 'јама, (8) gелша, (Е) еисилон, (l;) 
зеша, (ТЈ) еша, (8) йixеша, (t) јоша, (К) каиа, (л) ламбgа, 
(f.l)MU, (у) ни, (~) кси, (о) омикрон, (п) ии, (р)ро, (О') cuzMa, 
(r) шау, (1) иисилон, (<р) фи, (х) хи, ("') иси, (ro) OMeZa. 
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111. ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА 





1. ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА 

1.0. У писаним текстовима употребљавају се два основна типа слова: 
мала (курент) и велика (верзал), у различитим облицима: нормал

ном (усправном), курзиву или италику (косом), болду или фету 

(масном), андерлајн (подвученом), и спационираном (размакнутом), 

као и различитим величинама: гармонд, петит, нонпарел итд. Оба 

та типа слова могу се употребљавати (1) посебно (у целовитом 
верзалном или курентном слогу: оном првом углавном на фирма

ма продавница, радионица, угоститељских радњи и сл., затим на 

насловним страницама књига, у насловима чланака, на плакатама, 

надгробним споменицима, у неким скраћеницама и др.) или, чешће, 

(2) у истом тексту (са дистрибуцијом која одговара ортографским 
нормама, условљеним конвенцијама одређеног националног пра

вописа. 

1.1. У наведеним примерима (под 1) најчешће се употребљава верзал
ни слог, али се на плакатама и насловним страницама књига, из 

уметничких (ликовних) разлога, може употребљавати и курентни 

слог, нпр. иво андриli на ирuнu ћуuрuја и сл. (О употреби великих 

и малих слова у писању скраћеница в. у одељку 13. Скраћенице.) 

1.2. Када се употребљавају у истом тексту, основни тип слова је курент, 

а велика слова служе за истицање и рашчлањивање смисаоних је

диница и целина ради прегледности текста и пишу се на почетку 

тих јединица и целина. Према нашем правопису, великим почетним 

словом означава ју се: 1) власшиша имена, 2) йрисвојни йриgеви на 
-ов, -ев, -ин извеgени og (обично јеgночланих) власшиших имена, 3) 
йрва реч у реченичној целини или сличним целинама (као што су на

слови у спољним рубрикама заглавља табеларних прегледа, тачке 
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дневног реда, наслови и издвојене речи на почетку и крају писама, 

дописа и сл. и 4) куршоазне речи и изрази и речи и изрази за иска
зивање UошШовања. 

1.2.1. Власшuша UJНeHa 

1.2.1.0. Властитим именима означава ју се поједина бића, предмети или 
појаве, и тиме се одвајају од осталих бића или предмета исте врсте, 

што се при писању истиче великим почетним словима ради разли

ковања од заједничких именица (апелатива) и општих појмова. Та

ко се, онда, великим почетним словом пише Aga (острво на Сави, 
познато купалиште и излетиште Београђана), а aga (реч но острво 
уопште) малим; Вишња, Дуња, Jaioga, Ружа су женска властита 
(лична) имена, а вишња, gуња, jaioga, ружа врсте воћа или цвећа, 
Ријека је име града, а ријека општи појам за врсту водотока, Фран

цуз је припадник француског народа, етник, а француз врста меха

ничарског кључа, Форg и Шкоgа су властита имена (презимена) фа
бриканата аутомобила, а форg и шкоgа врсте (типови) аутомобила. 

Таквих примера има доста, као што су: Бикини (географско име) и 

бикини (врста купаћег костима), Окука (презиме) и окука (кривина), 

Чес.ма (име села) и чес.ма (слави на), Теразије (име централног трга 

у Београду) и шеразије (справа за вагање), Шаренка (име краве) и 

шаренка (шарена крава уопште, свака шарена крава), Срuсшво (сви 

Срби, збирно) и срuсшво (својство, осећање припадности српском 

народу), црнци (припадници црне расе) и Црнци (припадници ет

ничке скупине у Америци: а.мерички Црнци), заuаg (страна света) 

и 3auag (западне земље и њихов друштвени систем), окшобар (име 
месеца) и Окшобар (скраћено Окшобарска револуција), Бијело По

ље (град) и Бијело йоље (поље) итд. Према томе, раздвајање поје

диначног од општег појма основни је критеријум за разликовање 

властитих имена и заједничких именица (апелатива), а тиме и за 

писање великог и малог почетног слова. 

1.2.1.1. Врсше власшиших и.мена 
8. и м е н а љ у Д и: 
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лична: Јован, Драјан, Милица, Серјеј, Брижиш, Жан, Џон, Абgулах; 

породична имена/презимена: Бабић, Поuовић, Дучић, Шаншић, Се

ли.мовић, Мокрањац, Кашанин, Дунђерски, Куленовић, Ћойић, Ља

јић, Мурашовић; Аница Савић-Ребац, Ана Ах.маШова; руска имена 



1. Велика и мала слова 

по оцу: Александар Серzејевич Пушкин, Владимир Иљич Лењин, 

надимци: Јосип Броз Тишо, Владимир Перић Валшер, Славиша Вај

нер Чича, Бора Чорба, Борислав Михаиловић Михиз; апозиције и 

атрибути који улазе у састав властитог имена уместо презимена: 

Јован Крсшишељ, Пипин Мали, Карло Велики, Карло Ћелави, Иван 

Грозни, Урош Нејаки, Марко Краљевић, али у општем одредбеном 

значењу малим почетним словом: кнез Лазар, краљ Милушин, вла

gика Данило, сервар Јанко (уз изузетак Краљевић Марко, где се из

губила веза са општим значењем (краљевић = краљев син); 

симболична: Ричарg Лављеi Срца, Јован без Земље, као и индијан

ска имена Брбљиви Пас, Црвени Облак, Сеgећи Бик (према ПМС 

боље него Бик Који Седи); 

династичка: Немањићи, Кошроманићи, Романови, Хабзбурiовци. 

Великим почетним словом пишу се и скраћене титуле и атри

бути кад стоје испред осамостаљеног имена иако не улазе у његов 

састав (Дон Кихот, Дон Жуан, Фра Дијаволо, Хаџи Ћера, Хаџи Ру

вим, Хаџи Продан), али: вон Јерко, фра Брне, хаџи Сшеван, хаџи 

Тома, хаџи Лоја, као и помоћне речи (предлог, везник или члан) 

кад стоје на почетку испред самог презимена (Ван Гог, Ван Бето

вен, Да Винчи, Де Гол, Фон Бизмарк, Ел Асад), али: Винценш ван 

ГОј, Луgвиi ван Бешовен, Леонарgо ва Винчи, Шарл ве Гол, Ошо фон 

Бизмарк, Хафиз ел Асав (или само Бизмарк, Асав, што је уобичаје

није, као и Бешовен) и сл.; 

Ь. и м е н а п е р с о н и Ф и к о в а н и х б и ћ а, п р е Д м е т а и л и 

п о ј а в а: апстрактних појмова (нпр. јосйођа Бриiа, мајка Хра

бросш), ликова у стрипови ма и сл. (Поuај, Шиља, Паша, Мини, 

Мики Маус, Паја Пашак, Пинк Паншер, Душко Дуzоушко); дечјих 
играчака (Барбика); творевина дечјег стваралаштва (Снешко Белић); 

маскираних ликова (Дева Мраз, Божић Баша, Свеши Никола); 

с. з а Ј е Д н и ч к е и м е н и Ц е к а о и м е н а л и к о в а у Д р а м -
с к и м и Д р у г и м у м е т н и ч к и м Д е л и м а: Писарчић из Ко

чићевог "Јазавца пред судом", Димњачар из ТВ серије "Капелски 

кријесови", Бели лабуg из балета "Лабудово језеро" и сл.; 

d. и м е н а н а р о Д а или е т н и ч к и х с к у п и н а, њ и х о в и х 

појединачних припадника, становника места и 

сл. (етноними и етници): 
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1) Руси, Срби, Лужички Срби, али, као делови једног народа: јра
gишћански Хрваши (ПМС допушта такво писаље само "описно", 

иначе "Граgишћански Хрваши (као етногр. скупина)"), корушки 

Словенци, кийарски Турци, iалийољски Срби), Пољаци, Французи, 
Грци, Јермени, Роми, Ашкенази, Сефарgи, Рус, Србин, Француз, 

Грк, Јерменин, Беоiрађанин, Бањалучанин, Краiујевчанин, Нишлија, 

Крајишник, Личанин; 

2) насупрот томе, називи припадника различитих раса, религија, 
идеолошких, политичких и уметничких покрета и следбеника 

политичких и других идеја и личности пишу се малим почетним 

словима: хришћанин, јуgаисш, муслиман, буgисша, машеријалисша, 

иgеалисша, комунисша, лењинисша, сшаљинисша, фашисша, йо

еншилисша, нашуралисша, ейикурејац, арисшошеловац, койерни

кан ац, раgићевац, йашићевац, шуђмановац, милошевићевац итд., 

иако нека од љих могу постати властита имена, нпр. црнци (при

падници црне расе) и Црнци (припадници етничке скупине у 

Америци, амерички Црнци), муслимани (припадници исламске вере) 

и Муслимани (ранији назив за припаднике једне од југословенских 

нација: босанскохерцеiовачки Муслимани) и сл.; 

е. и м е н а ж и в о т и љ а: Дораш, Шарац (кољи), Шаренка (крава), 

Сивоња (во), Жућо (пас), Шарка (кокош), али као апелативи, у 

општем значељу (сваки смећкаст или шарен кољ, шарена крава 

или сив во уопште, жут пас, шарена кокош и сл.) С малим почетним 

словима: gораш, шарац, шаренка, сивоња, жућо, шарка. 

Стручни, латински називи животиља, као и биљака, пишу 

се великим почетним словом: Felis Zeo (лав), Canis canis (пас), Рј
rus maZus Uабука) VioZa odorata (љубичица), а наши називи биљака 
и животиља малим: лейа каша, бела рава, gраiољуб, буiенвилија 

(биљке), меввев, йас, коњ (животиље) итд.; 

f. м и т о л о ш к а и р е л и г и Ј с к а и м е н а: 
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митолошких бића и богова политеистичких религија: Изиgа, 

Пшах, Пан, Еол, Посејgон, Зевс, Айолон, Ашена, Афроgиша, Венера, 

Меркур, Перун, Волос, Луцифер, Велзевул), али: сашир, нимфа, вила, 

ђаво, врај, сошона и сл. (као заједничке именице, малим почетним 

словом; 

богова монотеистичких религија: Јехова или Јахве, Алах, Боi 

(персонификовано), (али боi у општем значењу ("божанство"), малим 



1. Велика и мала слова 

словом: вероваши у боiа, за име боiа, не gaj боже, на силу боiа, 
ако боiа знаш, боi Перун, уз облик за женски род боiиња: боiиња 

Афроgиша, 

Боiороgица, БОiомајка (уместо свеша gевица Марија), Сuасишељ 

(уместо Исус Хрисшос); 

g. а с т р о н о м с к а и м е н а: 
звезда, планета и планетарних сателита: Сиријус, Сунце, Сашурн, 

Меркур, Венера, Земља, Месец (као небеска тела), али сунце, 

месец, земља, као заједничке именице, у општем значењу: сунце -
"сунчева светлост" и сл., месец - "месечева светлост" или "сателит" 

("Марс ови месеци"), земља - "тло", "материја" и сл., малим почетним 

словом, 

сазвежђа: Млечни uуш, Кумова слама, Велики MegBeg, 
комета и других небеских тела; 

Ь. г е о г р а Ф с к а и м е н а: 

континената, права и описна: Евройа, Азија, Северна Америка, 

Јужна Америка, Црни коншиненш (Африка), Зелени коншиненш 

(Јужна Америка) и сл. - регија и јасно ограничених географских 

подручја: Хрвашско заiорје, Неiошинска крајина (према ПМС: 

Хрвашско Заiорје и Неiошинска Крајина), Срем, Банаш, Бачка, 

Азурна обала, црнојорско йриморје, Макарска ривијера; 

држава и савеза држава, пактова и сл.: Реuублика Србија, Руска 

Феgерација, Сјеgињене Америчке Државе, Евройска зајеgница, 

Савез независних gржава, Варшавски ујовор, Аiiiланшски uакш, 

Мала аншанша; 

уобичајених, незваничних, најчешће описних, имена држава: Ис

шочно римско царсшво, Заuаgно римско царсшво, Млешачка ре

uублика или Реuублика свешоi Марка, Османско или Ошоманско 

царсшво, Реuублика свешоi Влаха (Дубровачка Република), Ау

сшроуiарска царевина, Хабзбуршка монархија, Двојна монархија 

(Аустроугарска), Земља излазећеi сунца (Јапан), Земља хиљаgу језера 

(Финска), Пеша реuублика (Француска), Трећи рајх, Париска комуна, 

Ужичка реuублика и сл.; 

државних ентитета и аутономних јединица: Реuублика Срйска, 

Феgерација Босне и Херцејовине, Аушономна Покрајина Војво

gUHa; 
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ранијих и садашњих административно-територијалних јединица: 
Кашунска нахија, Беоiраgски йашалук, Зворнички санџак, Прије

йољски каgилук, Врбаска бановина, Јужноморавски реiион, Каншон 

Сарајево, Среgњобосански каншон, Орловска iубернија, Варшавско 

војвоgсшво; 

државних органа: Наровна скуйшшина Србије, Влаgа Рейублике 

Срйске, Минисшарсшво кулшуре, Манgашно-имунишешни оgбор 

Скуйшшине Србије, Форин офис, Сшејш gеЙарш.менШ; 

насељених места и њихових делова: 

1) градова и села: Беоiраg, Нови Сав, Ниш, Бањалука, ређе Бања Лука, 
Поgiорица, КозарскаДубица, Бачка Тойола, Бијело Поље, Слашина, 

Горњи Поgipаgци, Мачвански Прњавор, као и њихових описних 

назива: Грав свеiiiлосши (Париз), Вечни јрав (Рим) и сл.; 

2) делова града и градских четврти, предграђа и заселака: Деgиње, 
Ташмајgан, Дорћол, Сшари јрав, Савски венац, Пешлово брgо, Пеши 

рејон у Београду, Лазарево, Срйске шоUлице (бивши Горњи шехер) 

у Бањалуци, Кочићи, заселак Стричића на Змијању, где се родио 

Петар Кочић; 

3) тргова и улица: Славија, Теразије, Трј Рейублике, Улица кнеза 
Милоша, Кнез-Михаилова улица, Улица бана Мuлосављевића (где 

ПМС допушта различито писање: улица или ул. Срйских влаgара и 

Улица или Ул. срйских влаgара, улица или ул. Браничевска и Улица 

или ул. браничевска и сл.); 

планина: Козара, Койаоник, Шар-йланина, планински х врхова: 

Монблан, Мраковица, планинских ланаца: Шарско-йинgски сисшем, 

Динарски сисшем; 

- долина: Моравско-варварска gолина и осталих облика рељефа: 
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Делиблашска йешчара, Посшојнска шйuља, прашума: Перућица, њива: 

Дуја њива, Вајан, пашњака, морских и речник острва: Велико рашно 

осшрво, Голи ошок, Ава кале, полуострва: Балканско йолуоcUiрво, 

Исшра, Пељешац, као и морских превлака, ртова и сл.; 

вода: океана: Пацифик, Велики шихи океан, Айiланшски океан, 

Инgијски океан, мора: Јавранско море, Јужно кинеско море, језера: 

Палић, Балкана (вештачко језеро код Мркоњића у Републици 

Српској), Власинско језеро, Охриgско језеро, Аралско језеро, река: 

Дунав, Дрина, Црна река, Рио јранве gел норше (ПМС Рио Гранве), 

Исш ривер, Жуша река, Хоанј-хо (ПМС за изворна и "непрозирна 



1. Велика и мала слова 

имена" прописује друкчији начин писања: Рио Гранве, као и Сијера 

Невава, Лонi Ајленg и сл.), морских струја: Голфека ешруја, речних 

сливова: Јавранеки елив, Црно.мореки елив, потока: Биешрица, 

Јавар, канала: Хвареки канал, Канал Дунав-Тиеа-Дунав, залива: 

Бококошореки залив, Бока кошорска (према ПМС и Бока Кошорска, 

или само Бока), бара: Обеgска бара, Коuачки риш, морских и речних 

острва (као и мочвара, мореуза, увала, фјордова итд.); 

i. имена матерИЈалних и духовних творевина људ
с к о г с т в а р а л а ш т в а: 

материјалних творевина: зграда: Беоipађанка у Београду, Банеки 

ввор у Бањалуци, дворана: Хала сuоршова, мостова: Газела, Бранков 

.мосш, железничких пруга: Лајковачка йруја, манастира: Жича, 

Манасија, Високи Дечани, цркава: Црква свешоi Марка, Аранђелова 

црква, Свеши Пешар на Лu.му и сличних сакралних објеката: 

Беiова џамија у Сарајеву итд., стадиона: Маракана, гробаља и 

њихових делова: Ново iробље у Београду, Гробље ослобоgилаца, 

Алеја великана, паркова: Таш.мајgански йарк, Кале.меigан, фонтана: 

Фоншана ви Треви у Риму, Теразијска фоншана, чесми: Чукур-чесма, 

бродова: Галеб, Тишаник, возова: Плави воз итд., 

духовних творевина: књижевних, верских и научних дела: На 

Дрини ћуйрија, Вре.ме с.мрШи, Горски вијенац, Библија или Свешо 

йисмо, Талмуg, Куран, Мирослављево јеванђеље, Каuишал, музичких 

и музичко-сценских дела: Ероика, Кар.мина бурана, Еро с оноја 

свијеша, Охривска леiенgа, слика и кипова: Сеоба Србаља, Девојчица 

у Йлаво.м, Мона Лиза, Дискоболос, Мојсије и сл.; 

ј. и с т о р ИЈ С К а и м е н а: 

револуција и устанака: Француска револуција, Окшобарска ре

волуција, Први срйски усшанак, Илинgенски усшанак, Hapog
ноослобоgилачка борба (у Југославији 1941-1945), али у општем, 
описном смислу малим почетним словом:јуiословенска револуција, 

кулшурна револуција (у Кини), йлишана револуција (у Чехословачкој) 

и сл., 

ратова, битака, ратних похода и офанзива: Први балкански раш, 

Друји свешски раш, Маричка бишка, Косовска бишка, Велики кинески 

марш, Иiмански .марш, Пеша офанзива, али у општем смислу малим 

почетним словом: бишка (или бој) на Косову 1389. и сл., 
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војних фронтова: Солунски фронш, Исшочни фронш, Сремски 

фронш, 

мировних споразума и уговора: Дејшонски мировни сuоразум, 

Карловачки мир, 

других историјских догађаја: Сарајевски ашеншаш, Париска ко

муна, итд. 

(називи историјских епоха, покрета и уметничких праваца пишу 
се малим почетним словом: сшари век, среgњи век, нови век, 

uалеозоик, хуманизам, ренесанса, романшизам, реализам, MogepHa, 
ексuресионизам и сл.); 

k. в о ј н а и м е н а: 

државних војски: Војска Србије, Црвена армија, 

војних формација и јединица: Беоiраgска армијска обласш, Шесша 

флоша, Друји башаљон, Пеша чеша и сл., 

војних команди: Шшаб Треће армије, KOMaHga Рашноi вазgухо
uловсшва, 

гарнизона и касарни: Бањалучки iарнизон, Касарна "Бисшрик" и 

сл.; 

1. с п о р т с к а и м е н а: 

спортских савеза, друштава и клубова: Кошаркашки савез Србије, 

СД Црвена звезgа, ФК Паршизан, ФК Војвоgина, 

такмичарских лига и манифестација: Прва фуgбалска лиiа, Куй 

Раgивоја Кораћа, Чешрнаесше зимске олимuијске ијре у Сарајеву; 

т. и м е н а п р е Д у з е ћ а и у с т а н о в а: 

предузећа: Руgарско-шоuионички басен Бор, Фабрика аушомобила 

,,3асшава" Крајујевац, ИК "Промешеј" Нови Cag, шрiовачка 

uреgузећа Меркашор, Конзум, ПКБ, 

установа: Вукова заgужбина, Машица срйска, Инсшишуш за 

срuски језик Срйске aKageMuje наука и умешносши, Рекшораш 
Универзишеша у Беоiраgу или Беоiраgскоi универзишеша, HapogHo 
йозоришше у Бањалуци, али бањалучко HapogHo йозорuшше (као и 
сарајевско, беоipаgско и сл., јер не улазе у састав имена), Основна 

школа "Млаgен Сшојановић" у Бањалуци; 

о.имена политичких и других организација и 

Д р у ш т а в а и њ и х о в и х о р г а н а: 
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бивших: Социјалисшички савез pagHoi Hapoga Јуiославије, Извр
шнu комuшеш Преgсјеgнuшшва Ценшралноi комuшеша Савеза 



1. Велика и мала слова 

комунисша Босне и Херцеiовине, Дваgесеши KOHipec Комунисшичке 
йаршије Совјешскоi Савеза, 

садашњих: Савез синgикаша Србије, Друшiiiво за зашшишу 

живошиња, Уgружење йисаца Србије; 

о. и м е н а у м е т н и ч к и х г р у п а: Лейа Брена и Слашки рех, 

Плави оркесшар, Фолклорни ансамбл "Коло", Бајаiа и инсшрук

шори, Забрањено йушење и сл.; 

р. и м е н а с к у п о в а и м а н и Ф е с т а Ц и ј а: 

скупова: Бечки gоiовор, Новосаgски gоiовор, Пеша јуiословенска 

ономасшичка конференција, Симйозијум о језичкој шолеранцији, 

манифестација: Беоiраgски сајам књиiа, Изложба слика Оље Ива

њицки, Вуков сабор, Сабор шрубача у Гучи; 

ч. и м е н а н а г р а Д а и о Д л и к о в а њ а: 

награда: Вукова Haipaga, Haipaga "Павле Ивић", 
одликовања: OpgeH HapogHoi хероја, OpgeH заслуiа за Hapog, OpgeH 
белоi орла с мачевима (према ПМС и малим словом: opgeH за 
храбросш, opgeH paga, "кад се могу описно схватити"); 

r. ш к о л с к и х п р е Д м е т а и н а у ч н и х Д и с Ц и п л и н а: 

школских предмета и универзитетских колегијума: Познавање 

йрироgе и gрушшва, Хемија, Фонешика срйскоi језика, али уз одредбу 

с малим почетним словом: уџбеник хемије, час йознавања йрироgе 

и gрушшва, йоложио сам фонешику и сл., 

имена научних дисциплина само малим почетним словима: 

йсихолоiија, машемашика, анашомија, хисшолоiија, информашика, 

али у насловима књига, а у одређеним случајевима и у називима 

предмета и сл. (в. горе под r.) великим почетним словом: Машемашика 
за V разреg основне школе, Иншерна меgицина; 

s. м е Д и ј с к а и м е н а: 
дневних и седмичних новина: Полишика, НИн, Вечерње новосши, 

Блиц, 

часописа: Наш језик, Књижевносш и језик, 

телевизијских серија и емисија: Бољи живош, Позоришше у ку

ћи, Балканском улицом, Јушарњи gневник, као и одговарајућих . . 
раДИЈСКИХ еМИСИЈа; 

t. и м е н а п р а з н и к а и с п о м е н - Д а н а: 
верских: Божић, Ускрс, Свеши Јован, Ђурђевgан, Пасха, Бајрам, 

Курбан бајрам, 
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државних: Први мај, Дан Рейублике; 

о. осталих речи и израза који имају карактер властитог имена. 

1.2.1.2. Сшрукшура власшиших имена 

1.2.1.2.0. Као што показују дати примери, структура властитих имена може 
бити различита, од чега зависи и писање великих и малих почетних 

слова. Према овом саставу (броју речи - чланова) властита имена 

могу бити: 8. једночлана, Ь. вишечлана, с. редукована вишечлана 

имена, d. супститутна (заменска) имена уместо вишечланих, е. 
сложена вишечлана имена. 

1.2.1.2.1. Јеgночлана имена састоје се само од једне речи, која се пише 
великим почетним словом: Изиgа, Зевс, Венера, Перун, Божић, 

Ускрс, Бајрам, Жича, Манасија, Библија, Куран, Окшоих, Ниш, 

Беоipаg, Бијељина, Аiilланшик, Пацифик, Беоiрађанка (становница 

Београда и зграда у Београду), Газела (мост), Полишика (дневни 

лист) и друге појединачне речи које имају статус властитог имена, 

па се помоћу великог почетног слова разликују од заједничких 

именица. (Примере в. горе у т. 1.2.1.0.) 

1.2.1.2.2. Вишечлана имена састоје се од више речи. По употреби великих 
и малих слова деле се у две скупине: 

8. у званичним именима држава (укључујући и њихове федералне 

јединице вишег или нижег ранга - републике, аутономне покрајине 

и области, државне ентитете и сл.) и насељених места (али не и 

њихових делова) великим почетним словом пише се свака реч, 

осим предлога и везника кад нису на почетку: Рейублика Србија, 

Аушономна Покрајина Војвоgина, Босна и Херцеiовина, Феgерација 

Босне иХерцеiовине, Рейублика Срйска, Сјеgињене АмеричкеДржаве, 

Савез Совјешских Социјалисшичких Рейублика (име раније државе), 

Исламска Реuублика Иран, TpuHugag u Тобаiо, Козарска Дубuца, 
Бијело Поље, Круйа на Врбасу, Биоlpаg на Мору, Бачко Добро Поље, 

Франкфурш на Мајни, Росшов на Дону; 

Ь. У свим другим вишечланим именима, укључујући и уобичајена, 

неправа и описна имена држава и градова као што су Ошоманско 

царсшво, Земља излазећеi сунца (Јапан), Земља хиљаgу језера 

(Финска), rpag свеiilлосши (Париз) и сл., само се прва реч пише 
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великим почетним словом: Велики шихи океан, Црноzорско uриморје, 

Савски венац, Срйска самосшална gемокрашска сшранка, Машица 

срйска, Срйска акаgемија наука и умешносши, Вукова заgужбина и 

сл., а од осталих само оне које су и саме по себи властита имена и које 

би се и изван вишечланих имена писале великим почетним словом: 

Северна Америка, Јужна Морава, Свеши Сшефан, Изgавачка кућа 

"Промешеј", као и други називи у чијем се саставу налазе властита 

имена (као овде Америка, Морава, Сшефан, ПромеШеј). 

И ова два начина писања вишечланих имена имају диферен

цијалну значењску функцију, помоћу њих се упућује на различите 

појмове. Једно је Бијело Поље (име града), а друго Бијело йоље (име 

поља). Иста је разлика и између имена Црна Ријека и Црна ријека 

итд. 

1.2.1.2.3. Реgукована вишечлана имена често, из практичних разлога Uep 
су сведена на једну реч), замењују пуна, што се означава великим 

почетним словом, нпр.: Акаgемија (уместо Срйска акаgемија наука 

и умешносши или Акаgемија сценских умешносши и сл., Машица 

(уместо Машица срйска или Машица хрвашска) и сл., као у 

примерима Сараgња Акаgемије и Машице, Речник gвеју Машица, кад . . . 
Је из писменог или стварног контекста Јасно о КОЈИМ се установама 

ради и како гласе њихова пуна имена; тако и Паршија (уместо 

Комунисшичка йаршија), као у примерима: Није био члан ПарШије. 

- Примили су za у ПарШију. - Био је йреgрашни члан Паршије, 

Рейублика (уместо Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија) у сложени м изразима Савеш Рейублике, Tpz Реuублике, 
уз изузетак кад се оваква имена употребљавају уз атрибут: наш 
факулшеш, ова акаgемија и сл. 

1.2.1.2.4. Суйсшишушна (заменска) имена уместо правих вишечланих 
имена или ширих описних израза, по правилу такође једночлана, 

употребљавају се кад се њихово право име подразумева, а 

обележавају се такође великим почетним словом, нпр. Право 

уместо Правни факулшеш, Реумашолоzија уместо Инсшишуш за 

реумашолоzију илиДермашолоzujа уместо Дермашолошко оgељење 

Оuшше болнице (те и те), Осшрво уместо Велика Бришанија, Окшобар 

уместо Окшобарска револуција, као у овим реченицама: Уйисао 
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се на Право, јер на Меgицини није било месШа. - Пребачен је са 

Реумашолоiије на Дермашолоiију (или, не дај, Боже, на Онколоiију). 

- Немци никаg нису усйели ga освоје ОсШрво. - И ове iоgине руски 
су комунисши свечано обележили ОкШобар. Исто тако и Сйасишељ 

ум. Исус Хрисшос, БОlомајка ум. свеша gевица Марија, Совјеши 

ум. Совјешски Савез, Феgерација ум. (некадашње) Социјалисшичке 

Феgерашивне Рейублике ЈУlославujе и сл. 

Ова се имена разликују од претходних (из т. 1.2.1.2.3.) тиме што 
се узима друга, најчешће сродна реч, а не једна реч из вишечланог . . 
имена КОЈа замеЊУЈе цело име. 

1.2.1.2.5. Сложена вишечлана имена састоје се од два или више по
себних једночланих или вишечланих имена, као у примерима: 

Рекшораш Универзишеша у Беоipаgу, Шшаб Пеше шумаgијске 

gивизије Треће армије, Инсшишуш за срйски језик Срйске aKage
мије наука и умешносши, Савеш за језик Вукове заgужбине, Ко

мисија за усшавна йишања Скуйшшине Рейублике СрЙске. Свако 

од тих ужих имена у оквиру вишечланог имена пише се великим 

почетним словом онако како би се писало кад би стајали самостално, 

што јасно показују дати примери. 

1.2.2. Присвојии йриуеви 

1.2.2.0. Великим почетним словом пишу се присвојни придеви изведени 
од једночланих властитих имена с наставцима -ов/-ев, -ин, и кад 

стоје као самосталне одредбе и кад се налазе у саставу сложених 

терминолошких израза. Придеви изведени од истих имена који се 

завршавају на -ски, -чки, -шки пишу се малим почетним словом. 

1.2.2.1. Тако се пише Њеlошев "Горски вијенац" (великим), али њеiошевски 
ciйих (малим почетним словом), као и "ПромеШејева" изgања, али 

йромеШејска вашра, Драконови закони, али gpaKoHcKa казна. 

1.2.2.2. Мада стоје на почетку терминолошких израза који имају опште 
значење, придеви на -ов/-ев, -ин изведени од властитих имена пишу 

се великим почетним словом: AgaмoBa јабучица, Ахилова йеша, 

Пайенов лонац, Теслин лук, Прокрусшова йосшеља, Кохов бацил, 

Базеgовљева болесш (али базеgов - епонимизам као и називи 

мерних јединица: ваш, волш, ом и сл.). 
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1.2.3.Почешак целине 

1.2.3.0. Великим почетним словом означава се сваки почетак у одређе
ном тексту. 

1.2.3.1. Тако се обележава прва реч у реченичној целини: на почетку 
реда, у наводницима, унутар текста иза тачке, узвичника или 

упитника: Сушра ће коначно биши лей gaH. Јесше ли слушали на 
раgију временску йроiнозу? Сјајно, ићи ћемо на излеш! - И Рече 
Боi: "Нека буgе свеUiлосш!" И би свеШлосШ. 

Кад се наведена реченица прекида, наставља се малим словом: 

"Рекао сам ши већјеgном ga не иgем", ошшро gogage Мирко, "и 
немој ме шераши ga ши шо сшално йонављам!" Или: "Рекао сам ши 
већ jegHoM ga не ugeM - ошшро gogage Мирко - и немој ме шераши 

ga ши шо сшално йонављам!" 

1.2.3.2. у ранијој поезији био је обичај да се сваки стих почиње великим 
словом као нпр. у Шантићевим и Дучићевим строфама, али се 

неки песници нису држали тога узуса, као нпр. Његош у "Горском 

вијенцу", где, поред осталих, стоје и ови стихови: 

Ал' ширјансшву сшаши HoioM за враш, 
gовесши ia к йознанију йрава, 
шо је љуgска gуж:носш најсвеШија. 

у савременој поезији песници се углавном не држе норми о 

писању великих и малих слова, као ни интеРПУНКЦИЈСКИХ закова, 

што се узима као песничка слобода. 

1.2.3.3. Наслови и издвојене речи и изрази на почетку и крају текста 
(обраћања, датирања, настављање исказа у новом реду и сл.) такође 

се пишу великим почетним словом. Тако је у приватним писмима 

и службеним дописи ма, електронским порукама и факсовима: 

Драiа Јасна! 

Примио сам швоју йоруку и OgMax ши оgiоварам ... 

Исто је и кад иза обраћања стоји запета уместо узвичника: 

Драiа Јасна, 

Примио сам швоју йоруку и OgMax ши оgiоварам ... 
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Кад је наставак у истом реду, велико слово пише се иза узви

чника, а иза запете мало: 

Драiа Јасна! Примио сам швоју йОРУКУ и ogMax ши 
оgiоварам ... 

Али: 

Драiа Јасна, uри.мио сам швоју йОРУКУ и ogMax ши 
оgiоварам ... 

На почетку или на крају оваквих писама, или службених 

дописа, обично стоји издвојен податак о месту и датуму кад је 

писано, па се и ту пише велико почетно слово. Нпр.: 

у Ново.м Cagy, 25. сеUШе.мбра 2009. 

Исто је и кад испод текста службеног акта пре власторучног 

потписа стоји назнака функције онога који га упућује: 

Директор 

Др Пешар Марковић 

Или: 

В. Д. директора 

Мр Преgраi Поuовић 

Дати примери показују да се и скраћенице титула, кад су на 

почетку, пишу великим почетним словом. 

И кад наставник испод писменог састава ученика у посебном 

реду уписује оцену, треба је писати великим почетним словом: 

Оgличан (5) и сл. 

Нови ред се, дакле, узима као критеријум за писање великим 

почетним словом осамостаљени х речи или израза. 

1.2.3.4. Наслови у спољним рубрикама заглавља табеларних прегледа 
такође се узимају као почетак (колоне података), па је уобичајено 

да се пишу великим почетним словом као у примерима: 
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Из берзанског извештај а 

Производ Берза Квалuшеш и рок uсuоруке 

Пшеница Њујорк Hard Winter, prompt. 

Кукуруз Чикаго iuti, prompt., br. 2 

Јечам Винипег 1. termin 

Соја Чикаго 1. termin 

Ценовник 

Артикл Једииица мере Осиовна цена ПДВ Укупно 

Брашно килограм 

Шећер килограм 

Уље литар 

1.2.3.5. И тачке дневног реда разних састанака, као и сам израз Дневни peg, 
кад се издвоји у посебан редак, пишу се великим почетним словом 

и без интерпункцијских знакова на крају (тачке, запете или тачке и 

запете, а иза наслова Дневни peg двотачке, као у овом примеру: 

За сасшанак йреgлажем слеgећи 

Дневни peg 

1. Стање насшаве срйскоi језика у среgњим школама 
2. Проблем уџбеника машерње, језика 
3. Сiiiручно усавршавање насiiiавника 
4. Разно 

1.2.4. Исказиваље iiошшоваља и куршоазни изрази 

1.2.4.0. Према устаљеном и нормом прихваћеном обичају у српском 
правопису, велико почетно слово употребљава се и у посебној 

стилској функцији исказивања почасти, поштовања, односно 

нарочитог уважавања, или тек као куртоазни чин у друштвеној 

комуникацији. 

Таква је употреба израз субјективнога става и ограничена је 
на неколико карактеристичних случајева. 
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1.2.4.1. Уобичајено је да се лична и присвојна заменица другога лица 
множине, кад се у службеној преписци односе на једну особу, у 

номинативу и свим осталим падежима у промени пишу великим 

почетним словом: Ви (Вас, Вам ... ) и Ваш (Вашеi, Вашем итд.), као 
у примерима: 

Пошшовани iосйоgине! 

Примили смо Ваш gойис, йа Вас у вези с шим обавешШавамо ... 

Цењена iосйођице Ковачевић! 

Драјо нам је шшо ће се Ваше креације йојавиши на нашој 

MOgHOj ревији, а йосебно шо шшо ћеше и Ви лично учесшвоваши у 
Йројраму ... 

Кад се не употребљавају у директном обраћању, као нпр. у 

дијалозима у књижевноуметничким делима и сл., те се заменице 

пишу малим почетним словом. 

1.2.4.2. Уколико се жели исказати поштовање према блиској особи којој 
се обраћамо са ши, или посебно уважавање поводом неког успеха 

те особе и сл., лична замени ца ши, као и присвојна заменица швој, 

и то у свим облицима у којима се јављају, пишу се такође великим 

почетним словом: Ти (Тебе, Теби ... ) и Твој (Твоја, Твоме ... ), Твоја 
(Твоје, Твојој итд.), нпр.: 

Драiи йријашељу! 

Чесшишам Ти усйешно оgбрањену gокшорску gисершацију, 

која је круна Твоја gуiоiоgишњеi paga у нашој науци ... 

Те се заменице иначе у неутралном тексту пишу малим по

четним словом, и то је најчешћи начин њиховог писања. 

1.2.4.3. Присвојна заменица за друго лице множине (ваш), као и замени це 
3. лица множине (њејов, њен), у оквиру уобичајених израза којима се 
исказује поштовање према владарима, шефовима држава, врховним 

верским поглаварима, високим државним, верским и дипломатским 

службеницима и сл. такође се пишу великим почетним словом а) у 

директном обраћању: Ваша свешосши, Ваше краљевско величансшво, 

Ваше височансшво, Ваша екселенцијо, Ваше йреосвешшенсшво, 

Ваше високойреосвешшенсшво, или Ь) кад се о њима говори: 

Њејова свешосш (патријарх или папа), Њено краљевско величансшво 
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(краљица), Њеiово височансшво (кнез и уопште члан владарске куће 

с неком другом титулом), Њеiово йреосвешшенсшво (владика), 

Њеiово високойреосвешшенсшво (митрополит) ЊеЈова екселенција 

(министар, амбасадор, виши верски поглавар сл.). Тако се пише без 

обзира на то да ли се ти изрази употребљавају самостално (као у 

наведеним примерима), или уз имена: ЊеЈова свешосш йашријарх 

срйски iOCuogUH Павле, Њено краљевско величансшво Елизабеша IL 
Њеiово йреосвешшенсшво влаgика бачки gp Иринеј (Буловић), ЊеЈово 
високойреосвешшенсшво архиейиской цешињски и мишройолиш 

ЦРНОЈорско-йриморски Амфилохије (Раgовић) и сл. 

И кад се пишу скраћено, ове се заменице означава ју великим 

почетним словом: Њ. св. (ум. ЊеЈова свешосш) йашријарх срйски 

,осйовин Павле, Њ. К. в. (ум. Њено краљевско величансшво) Ели

забеша II итд. 

1.2.4.4. У сакрални м текстовима дубоко поштовање према Богу или 
божанским особама изражава се на тај начин што се великим 

почетним словом означава ју све речи које се на њих односе (именице, 

заменице, придеви и др.). Тако је, на пример, у овој ускршњој 

посланици Његове светости патријарха Павла и архијереја Српске 

православне цркве (из 2003): 
"Браћо и сестре у Господу Распетоме и Васкрсломе, драга 

духовна децо, Васкресење Христово видевши, поклонимо се 

Светоме Господу Исусу, Јединоме Безгрешноме ... као што су Му 
се кроз векове клаљали, а и данас Му се клаљају, милиони Његових 

ученика ... 
Поклонимо се, дакле, браћо и сестре, драга наша децо ду

ховна, Њему, Господару живота и смрти, Господу Васкрслом и 

Васкрситељу свеколике творевине, Који је 'хлеб живота' што 'сиђе 

с неба' и даје се 'за живот света' ... ". 

1.2.4.5. Речи које се односе на особу чије су изузетне вредности достојне 
поштовања такође се пишу великим почетним словом. Тако за 

некога ко се истакао хуманошћу, уз набрајаље љегових добрих 

дела, обично додајемо: JegHoM речи, био је Човек! Да се ту пише 
велико почетно слово, истиче се и у усменом исказу: Био је шо 

човек с великим Ч. 
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2. ИЈЕКАВСКИ И ЕКАВСКИ ИЗГОВОР 

2.0. Према рефлексима старословенског гласа јаш (']ј, латинички е) у 

српском стандардном језику постоје два изговора: екавски (источни) 

и ијекавски Uужни). Правила екавског изговора су једноставна, док 

су правила српског ијекавског стандарда сложена и стога тежа за 

усваЈање. 

2.1. Ијекавскu uзlовор 
На местима где је некада био стари глас јаш данас се у српском 

ијекавском стандарду налази пет гласовних вредности: ије, је, је 

(продужено је), е и и. 

Двосложни рефлекс јата (ије) 

2.1.1. У дугим слоговима јаш се рефлектирао двосложним рефлекс ом 
ије, па се данас тако и пише (сйјено према ек. сено, ријека према 

ек. река, увијек према ек. увек). У крајишким говорима редуковани 

двосложни рефлекс изговара се једносложно и има акценте као 

у екавском изговору (с'јено према ек. сено, р'јека према ек. река, 

ув'јёк према ек. увёк), али се у писању обавезно задржава двосложни 

рефлекс: сијено, ријека, увијек 
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Двосложно ије пише се и када се у промени или творби речи 

кратко је продужује: а. у творби имперфективних од перфективних 

глагола с кратким је у основи: дgјеши ---+ оgијеваши, заuдвјеgиши ---+ 

заuовијеgаши, оgдљеши ---+ оgолијеваши; Ь. у свим облицима презента 

глагола сјећи и сл.: сјећи ---+ сuјечем, сијечеш, сuјече, сuјечемо, 

сuјечеше, сијеку, затим у 2. и 3. лицу једнине аориста: сјећи ---+ 

сјекох, али сuјече, у гл. прилогу садашњем: сијекући и императиву: 

сијеци, сијецимо, сијецише; с. у именичким изведеницама: йјеваши 

---+ uијешао, Uијевац. 

Изузеци су изведени итеративни глагол и и глаголске именице 

од речи мјесшо, .мјера и сјесши: на.мјешШаШи, на.мјешшање, 

раз.мјераШи, раз.мјерање, засјеgаши, засјеgање (в. под 2.1.3.4.), где 
ПМС нормира и облике са ије. 
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Јеgносложни рефлекс јаша (је) 

2.1.2. у кратким слоговима јаш је замењен кратким једносложним је: 
gјёg, gjeBojKa, Йјёс.ма, gјёло, сјё.ме, йјёјав, сјёшан, йјёваши итд. 

2.1.2.1. Кратко је пише се и кад се у промени речи двосложни рефлекс ије 
доследно скраћује: а. у деклинацији именица средњег рода (gијеше, 

gјешеша, gјешешу .. . ); ь. у дугој множини именица мушког рода с 
постојаним краткосилазним акцентом у промени (свијеш, свијеша, 

свјёшови; цвијеш, цвщеша, цвјеШови ... ), док оне с непостојаним 
акцентом у промени задржавају у множини двосложни рефлекс ије 

(лијек, лијека, лијекови); с. у генитиву множине неких вишесложних 

именица (приповијетка ---+ приповједака, поред приповиједака и 

приповијеткй); d. у творби компаратива и суперлатива придева 
с двосложним рефлексом јаша у основи (риједак, рјеђй, најрјеђй, 

свијетао, свјетлијй, најсвјетлијЙ). 

2.1.2.2. Тако је и у творби речи: а. деминутива на -ић, -чић. -ица, -чица, 
-ашце, -ешце (цвщеш - цвјешић, uијевац - uјёвчић, звијезgа -
звјезgица, цијев - цјевчuца, iнијезgо - iњезgdшце, шијело - Шјелешце), 

уз изузетак колијевчица (од колијевка), а тако и деминутиви на -ак, 

-ка, -ца (цвiifеш - цвијешак, клијеш - клијешка, ријеч - ријечца), уз 

само једно одступање (цвијеш - цвјёћка); Ь. у свим аугментативима 

(свијеш - свјешина, .мијех - .мјешина); с. у апстрактним именицама 

на -оћа, -оша, -она (блијеg - бљеgдћа, лијеu - љеuдша, цијел -
цјелина); d. у творби итератива глагола на -иши (за.мијениши -
за.мјењUваШи); е. у још неким изведеницама (.млијеко - .мљекар, 

.мљекdрсШво, .мљекiiрница; звијезgа - звјезgара, звјезgiiрница, 

3вјезgана; звијер - звјёрiig, звјёрскu, звјерсшво; Није.мац - ње.мачкU, 

ње.мачкii, при чему се, где за то постоје услови, врши јотовање: 

.мљекар, .мљекарсШво, .мљекарница, Ње.мачка, али: звјезgарница, 

3вјезgана, звјерсшво и сл., гдеј остаје). 

Проgужено јё 

2.1.3. Једносложни рефлекс јаша доследно се продужује у јё (које се 
изговара са дужином, али не претвара у двосложну вредност, него 

се пише као и кратко је) у следећим облицима: 
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2.1.3.1. у генитиву множине именица мушког, женског и средњег рода 
с кратким је у основи (.меgвјеg - .меgвјёgа, вјера - вјера, gјело -
gјела); 

2.1.3.2. у свим облицима у промени или творби речи када се слог дуж и 
испред сугласничке скупине у којој је први неки од сонаната: л, 

љ, н, р или в (йољдgјелац - йољдgјёлца, йонеgjељак - йонеgјёљка, 

зdсјенак - зdсјёнка, йри.мјерак - йри.мјёрка, йрugјевак - йрugјёвка; 

вйgjеши - вйgjёв, вйgјёвши, изiдрјеши - изiдрјёв, изiдрјёвши; gјело 

- gjелце, неgјеља - Неgјёљка, сјена - сјенка, кдљено - кољенце 

итд.); 

2.1.3.3. у именицама одмила (хипокористицима (gјевојка - gјева, gјевёр -
gјешо, gjeg - gjego, Сшјейан - Сшјейо, Вјекослав - Вјеко, Вјекосалава 

- Вјека, Сњежана - Сњежа); 

2.1.3.4. у изведеним итеративним глаголима и глаголским именицама 
од речи .мјесшо, .мјера и сјесши: на.мјешШаШи, на.мјешшање, 

раз.мјераШи, раз.мјерање, засјеgаши, засјеgање. ПМС је, међутим, 

нормирао овде и напоредне, дублетне облике са ије: на.мијешШаШи, 

на.мијешШање; размијераши, раз.мијерање, засијеgаши, засијеgање 

- "као ауторску слободу". 

2.1.3.5. у појединачним речима као што су: а. безбјеgносш, јњев, јњеван 
(поред ликова с кратким је: безбјеgносш, јњев и јњеван); Ь. бљесак, 

хшјење (поред ликова с двосложном заменом: блйјесак, хшијење); 

с. iњевиши се, јњевљење, йзвјёшће, корјечак, йјев, равно.мјёран, 

вјешшац (све без алтернативних ликова саје и ије). 

Екавски облици у ијекавском 

2.1.4. Екавски облици у стандардном ијекавском изговору најчешће су 
резултат фонетских процеса у самом томе говору, проширени у 

употреби на ијекавском говорном простору, превладали су у језику 

добрих писаца и публициста и потврђени у стандарднојезичкој 

пракси свих стилова, па се стога сматрају стандардним и упо

требљавају се уместо изворних ијекавских ликова од којих су се 

развили (нпр. срећа од срјећа, где се је развило од јаша, као и 

врећа од ранијег врјећа, .мрежа од .мрјежа). Облици са је (срјећа, 

врјећа, .мрјежа) сматрају се данас неправилним. Има и екавских 

облика у ијекавском изговору који су настали под утицајем екавског 
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или су се развили у ијекавском, али нису довољно проширени и 

потврђени и у стандарднојезичкој пракси (нпр. неgеља, слеgећй, 

iрејнй: "јрејна сезона и сл.). Такви се облици као страни (екавизми), 

или супстандардни, не прихватају у ијекавском стандарду и сматрају 

се погрешним. 

2.1.4.1. Стандардизовани екавски облици у ијекавском изговору настали 
су упрошћавањем сугласничких скупова у којима се је од јаша 

налази изар, испред кога стоји још један или више сугласника, што 

је тешко за изговор (нпр. брuјеi, мн. брјеiови > брёlовu, вријеме, 
врјемена > врёмена, сшријела + ица > сшрјелица > сшрелuца, 
вријеgан, врјеgнији > вреинuјu, као и врјеgндша > вреgндша, па и 
врјеgноваши> врёgновашu, Haupujeg, найрјеgоваши > наiiреgовашu 
итд.). 

Изузетак су сложени це у којима рје стоји на почетку другога 

дела, чиме се разбија скупина тешка за изговор (йрошиврјечиши, 

разрјеђиваши и сл.). 

2.1.4.2. У речима с префиксима йрије- и йре-, где је то ије- ије- настало 

као рефлекс јаша, постоје два нормативна решења: 

2.1.4.2.1. правилни су само изворни ликови с директним двосложним 
рефлексомјаша (йријесјек - сандук за жито, Йрије.меШ - вино); 

2.1.4.2.2. правилни су само облици са йре- (йреgсјеgнйк, йрезир, йрекуйац, 

йрелеш и други настали аналогијом према глаголима исте основе с 

префиксом йре-: йренос према йрендсиши, йревоз према йревдзиши, 

upeBog према йревдgиши и сл. (мада ПМС, супротно савременој 
српској стандарднојезичкој пракси, нормира и облике са йрије-: 

йријенос, йријевоз, йрuјевоg, што би онда било треће решење, као 

у П 1960). 

2.1.4.3. Због проширености, дуге употребе и устаљености ијекавски стан
дард прихвата и екавске облике: неко, нешшо, некй, неколико, HeKag, 
Словени. 

Икавски облици у ијекавско.м 

2.1.5. И икавски облици у ијекавском изговору настали су на два на
чина: 1. гласовним променама у самом ијекавском изговору (нпр. 
преглашавањемје одјаша у и испред одређених гласова и другим 
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процесима), па су прихваћени стандарднојезичком нормом, и 2. под 
утицајем нестандардног икавског изговора или аналогијом (сuкира, 

вдлиши, бдлиши и сл.), који се облици сматрају нестандардним и 

означавају као погрешни. 

2.1.5.1. Прихватају се као стандардни облици настали преглашавањем 
кратког је одјаша испред о, ј и љ. 

2.1.5.1.1. Је испред о најчешће се преглашава у глаголском придеву радном 
мушког рода једнине (жuвјеши - жuвје+о > жuвјео > жuвио, 
хшјеши - хшје+о > хшјео > хшuо, вдљеши - вдље+о > вдљео > 
волио, бдљеши - бдље+о > бдљео > болио и сл.), док у осталим 
облицима једнине и множине нема прегласа, па они правилно гласе: 

жuвјела, жuвјело, МИ. жuвјели, жuвјеле, жuвјела; хшјела, хшјело, 

МИ. хшјели, хшјеле, хшјела; вдљела, вдљело, МИ. вдљели, вдљеле, 

вдљела; бдљела, бдљело, МИ. бдљелu, бдљеле, бдљела - све као и у 

инфинитиву: жuвјешu, хшјешu, вдљешu, бдљеШи. 

Изузетак су двосложни придеви радни мушког рода једнине: 

сио (од сјесшu), ио (одјесшu), срио (од сресшu), врио (од вреши), 

зрио (од зрешu), уместо којих се чешће употребљавају обичнији 

ликови сјео, јео, срёо, врео, зрео. Последња два примера имају у 

стандардном језику само екавске ликове (врео камен, зрео плод -
једнако и у екавском и ијекавском изговору). 

2.1.5.1.2. Је испредј преглашава се у u у речима: сuјаши « сјејашu) : ек. 
сејаши, сијачица « сјејачица) : ек. сејачица, смuјаши се « с.мјејаШи 
се) : ек. с.мејаШu се, ,рuјаши « ipјејаши) : ек. ipејаши, Ipuјалица 
« iрјејалuца) : ек. ipејалица, 'рuјни « ipјејни) : ек. ipејни, вuјаши 
« вјејашu) : еј. вејашu, вијавица « вјејавица) : ек. вејавица, обје -
обuју « објеју) : ек. обеј:у итд. 

у ијекавском изговору стандардни су само наведени икавски облици и 

други настали преглашавањемје одјаша у и. 

2.1.5.1.3. Је испред љ преглашава се у речима као што су: бuље,« бјељеl) 

: ек. белеi, биљежиши « бјељежuшu) : ек. бележuшu, па тако и 
бuљешка, йрuбuљешка, забuљешка, бuљежнйк, бuљежница : ек. 
белешка, здбелешка, йрибелешка, бележнйк, бележнuца итд. 

И овде су у ијекавском изговору стандардни само истакнути икавски 

облици. 

1354 



2. Ијекавски и екавски изговор 

2.1.5.2. Икавски ликови превладали су у ијекавском (али и у екавском) 
изговору у наставцима генитива, датива, инструментала и локатива 

множине придевско-заменичке деклинације: мдјих, швдјих, 

њеlових, ње(зи)них, наших, ваших, њихових, gдбрих, лијеiiих, 

iiамешних, мдјим(а), швдјйм(а), нашим(а), њuховйм(а) итд., 

док се облици са ије (одјаша): мдјијех, швдјијех, њеiовијех, ње(зи) 

нијех, ндшијех, вашијех, њйховијех, gдбријех, ли}ейијех, йдмешнијех, 

мдјијем, швдјијем, нашијем, вашијем итд. сматрају дијалекатским 

или застарелим и употребљавају се углавном у стилски маркираним 

изрекама (За Кулина бана и gобријех gaHa. - За gобријем се коњем 

йрашина gиже и сл.). 

2.1.5.3. У ијекавском (а тако и у екавском) изговору стандардни су и 
икавски ликови у наставцима за творбу компаратива и суперлатива: 

нов - ндвији, НlJjHOвиjи, сшдр - сшарији, најсшарији, бuсшар -
бйсшрији, најбйсшријй итд. 

2.1.5.4. Глаголи од шећи, као и изведенице од њих, имају у српском 
језичком стандарду икавске ликове: ушицаши, ушицiiј, йсшицаши, 

сшuцаши, сшuцај (околности), iiрешицаши, iiрдшицаши итд. 

2.1.5.5. Глагол и од лuши/лијеваши у српском ијекавском изговору имају 
двојаке ликове: заливаши и залијеваши, сливаши и слијеваши, 

iiоливаши и iiолијеваши итд., а њихове изведенице само икавске 

ликове: залив, слuв, iiролив итд. 

2.1.5.6. У ијекавском стандарду нормирана су два дублетна решења. 

2.1.5.6.1. Икавски лик нисам, ниси итд. превладао је и у ијекавском и 
у екавском стандардном изговору, али се у ијекавском правилним 
сматра и ијекавски лик нијесам, нuјесu итд., који се претежно 

употребљава у Црној Гори. 

2.1.5.6.2. Дублетни су Uеднако правилни) ијекавски и икавски ликови 
глагола сјеgjеши и сјеgиши, мрзјеши и мрзиши, вријеgjеши и 

вријеgишu (према ек. сеgеши, мрзеши, вреgеШи). 

2.1.5.7. Глаголи изведени од придева којима се инфинитивна основа 
завршава наје или и у српском се језику разликују по значењу: они 

са је значе "постајати такав", а са повратном заменицом се "бити 
такав", док они са и значе "учинити нешто таквим", као у примеру: 
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жушјеши - постајати жут, жушјеши се - бити жут, жушиши -
чинити нешто жутим (иако има и појединачних примера да се 

облици типа жушјеши употребљавају у оба значења: "постајати 

жут" и "учинити жутим", а жушиши само у једном: "учинити 
жутим"). 

2.1.6. Властита имена са заменом јаша у основи изговарају се и пишу 
у аутентичном облику, тј. онако како их изговарају они којима 

припадају. То се једнако односи и на ијекавске, и на екавске, али и 
на нестандардне икавске ликове: Цвијеша, Цвеша, Цвиша, Цвјешко, 

Цвешко, Цвишко, па и Ћешко, (отуда презимена Цвјешковић, 

Цвешковић, Цвишковић, Ћешковић), затим Беоipаg (главни град 

Србије) и Биоiраg на Мору (у Далмацији); тако и Бели Манасшир, 

Бијело Поље, Ливно, Бела Црква, као и у насловима дела: Горски 

вијенац (П. П. Његоша), али Време смрши (Д. Ћосића) итд. 

2.2. Екавскu uзlовор 

2.2.0. у стандардном екавском изговору стари гласјаш замењенје у свим 
слоговима са е, уз само неколико изузетака. 

2.2.1. у дугим слоговима, где у ијекавском стоји двосложни рефлекс ије, 
е је дуго (са узлазном интонацијом, силазном интонацијом или 

постакценатском дужином: млеко према ијек. млијеко, снеЈ према 

ијек. снијеЈ, увёк према ијек. увијек). У слоговима са секундарним 

дужењем е је такође дуго: вера - вера, gело - дела према ијек. вјера 

- вјера, gјело - gјела, Снежана - Снежа према ијек. Сњежана -
Сњежа, йонеgељак - йонеgёљка, йрuмерак - йримёрка према ијек. 

йонеgјељак - йонеgјёљка, йрuмјерак - йрuмјёрка итд., али се овде 

акцентуација екавских и ијекавских облика подудара. 

2.2.2. у кратким слоговима уместо гласа јаш у екавском изговору 
стоји доследно кратко е, као у примерима: йесма, gевдјка, свейlло 
према ијек. йјесма, g}евојка, свјешло итд. (такође с подударањем у 

акцентуацији). 

Кратко е од јаша не преглашава се испред о, ј и љ у и, као 

кратко је у ијекавском, па се правилно изговара и пише: живео, 

волео, болео (према ијек. живио, волио, болио). 

2.2.3. Изузетно, уместо екавских замена у екавском стандардном изговору 
стоји и у следећим облицима: 
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а. у одричном облику презента глагола биши: нисам, ниси, није, 

нисмо, нисше, нису (а не: несам, неси ... , како је у старим екавским 
народним говорима и како су писали неки старији писци, нпр. 

Бранко Радичевић: "Неси, бреже, чудо ти за око ... "); 
Ь. у падежним наставцима придева и придевских заменица: gобрих, 

наших, ваших и сл. (а не gобрех, нашех, вашех); 

с. у компаративном наставку ujи: новији, најновији, сшарији, најсшарији, 

боiашији, најбоiашији, сиромашнији, најсиромашнији (а не: новеји, 

сшареји итд.); 

d. у наставцима за творбу имперфекта неких глагола, као што су: 
йлесши - йлешијах, ЙЛеШијаше ... , йећи - йецијах, йецијаше и сл., 

али: биши - бејах, бејаше, iрејаши - јрејах, iрејаше итд. (правилни 

облици дати су уз сваку глаголску одредницу у Речнику); 

е. у речи колиба (ум. колеба). 

2.2.4. у екавском изговору, према глаголу шећи стоје икавски облици 
учесталих глагола: исшицаши, ушицаши, сшицаши, йрешицаши, 

као и њихове изведенице исшицање, ушицање, ушицај, сшицај, 

йрешицање и сл., што је резултат превоја вокала, а не рефлекса 

јаШа. 

2.2.5.И глаголи заливаши, наливаши, сливаши, йреливаши (од лиши, ли

ваши) обичнији су од облика са е: залеваши, налеваши, слеваши, 

йрелеваши, йролеваши (ПМС их означава као некњижевне), а 

именичке изведенице су само са и: залив, налив, слив, йрелив, йролив 

итд. 

2.2.6. Глаголи изведени од придева којима се инфинитивна основа завршава 
на е (ијек.је) или и и у екавском се изговору разликују по значењу: 

они са е значе "постајати такав", а са повратном заменицом се "бити 

такав", док они са и значе "учинити нешто таквим" (као у примеру: 

жушеши - постајати жут, жушеши се - бити жут, жушиши - чинити 

нешто жутим (мада у пракси има и појединачних одступања, па се 

жушеши употребљава у оба значења: "постајати жут" и "учинити 

жутим", а жушиши само у једном: "учинити жутим"). 

2.2.7. За властита имена у екавском изговору вреди исто правило као и 
за ијекавски: изговарају се и пишу онако како их изговарају они 

којима припадају (примере в. горе под 2.1.6.). 
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3. СУГЛАСНИЦИ Ч, Ћ, џ, Ђ 

3.0. Африкатски парови ч-Ћ и џ-Ђ сродни су по начину и месту творбе, 

па се у изговору и писању у неким срединама често изједначују 

или замењују, а потребно их је разликовати, јер као фонеме ути чу 

на значење речи (друго је нпр. чар - од чараши и чаробаll и ћар -
добит, јахачица - жена која јаше и јахаћица - јахаћа мазга, џак -
врећа и ђак - ученик и сл.). Овде су изложена основна правила о 

изговору и писању сваког од та четири сугласника посебно. 

3.1. Суlласнuк Ч 

Сугласник Ч изговара се и пише: 

3.1.1. у нашим и страним речима где му је по етимологији место: чаша, 
чеg~ чел~ чей, чи~ чича, чове~ чуg~ чабар, челеllка, чорбапатако 

и у сложеницама: зачейиши, llечовек, зачуgиши се итд. 

3.1.2. У речима где је настао од к и Ц « ранијег к) као резултат гласовних 
промена (палатализације или јотовања) у промени и творби речи: вук 

- вуче, вучица, вучји, зец - зече, зечица, зечји, зечеШИllа, скакаши

скачем, викаши - вичем, мицаши - мичем и сл. 

Изузеци су: жвакаши - жваћем (према некадашњем жвашаши, 

које је изашло из употребе, као и облик жвачем), и звижgукаши -
звижgућем (а не звижgучем). Изузеци су и вошшаllица, iоршшак, 

ишшем а не: вошчаlluца (према восак), lоршчак (према придеву 

iорски) и ишчем (према искаши), али само gашчица према gacKa, а 
не gашшица или сл. 

3.1.3. У наставцима за творбу речи. 
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-ач (койач, орач, свuрач), -ача (uловача, уgавача), -ачак (gуiачак, 

йуначак), 

-ачан (убuшачан), -ачина (йремешачuна), -че (кумче), -чад (кумчаg), -чица 
(цевчuца, lранчuца), -чић (каменчuћ), -ич (воguч, бранuч, IОНUЧ, рuбuч - за 

вршиоце радње, врашuч - име биљке, Жуйанчuч, Сјенкјевuч, Мuцкјевuч, 

Поuовuч, Влаguмuр Илuч Алексанgар Серlејевuч Пушкuн - словенска 

презимена и руска имена по оцу, према нашем: -ић: Белuћ, Ивuћ, Поuовuћ, 

али Раguч, Добрuч - наша стара имена, од којих су настала презимена 

Раguчевuћ, Добрuчевuћ, Добрuчанuн), -ичак (йламuчак), -ичар (анемuчар, 

аншолоiuчар), -ичаст (йлавuчасш), а ређе u -чага (руuчаiа), -еч (Грмеч, Голеч), 
-инче (марвuнче), -оч (Мuроч) итд. 



3. Сугласници Ч, ћ, џ, ђ 

3.1.4. У кајкавским именима према штокавском ч пише се и изговара 
изворно кајкавско ч (Коњшчuна, Меgвешчак), а у осталим именима 

и сл. ћ (Хабgелuћ, Тракошћан, Лашћuна). 

3.2. СуIласнuк Ћ 

Сугласник Ћ пише се и изговара: 

3.2.1. у нашим и страним речима где му је по етимологији место: ћаћа, 
ћаскашu, йраћка, наћве, ћуй, врећа, већашu, итд. 

3.2.2. У речима где је настао као резултат гласовних промена: а. јотовања 
стапањем шј (браш+ја>брашја > браћа, исто тако и љући према 
љуш, йлuћu од йлuш(ак), (али йлuчuна од йлuшкuна), мећем према 

мешашu; Ь. једначењем по звучности од ђ: жећца од жеђца, налећке 

од налеђке, на леђuма. с. од скупа ск у ланцу гласовних промена: 

лешће, шрешће према леска, шреска, d. од страног меког к (испред 
самогласника предњег реда е и u и сонантај): шећер од шекер, ћевай 
од кебаб, ћuлuм од кuлuм, ћошак од кјоск, ћелuја од келuја, ћесар 

од кајзер; тако онда и ћuлuбар, ћешен, Ћаба, ћебе, Ћuрuло, бећар 

итд. 

3.2.3. У наставцима за творбу речи и облика: -аћи (куйаћи, брuјаћu, 
јахаћи), -аћица (сйаваћица - кошуља у којој се· спава, јахаћица -
јахаћа мазга), -ећи (йuлећu, свињећи, шелећu, срнећи), -ћа/-ћо (Мићаl 

Мићо, ТићаlТићо - за творбу хипокористика), -ић (йрушuћ, йрсшuћ, 

крсшuћ, сшолuћ - нешто малено, деминутив, йшuћ, iолубuћ, јарић 

- младунче, брашuћ, сесшрuћ, йлемuћ, кућић - порекло, породично 

или социјално, сесшрuћ - сестри н син, кућић - човек из добре куће), 

-оћа (слейоћа, скуйоћа), -овићl-евић (Пойовuћ, Соколовuћ, Миљевић, 

Тањевић - у нашим презименима), а ређе и -аћ (lолаћ, iлуваћ), -баћ 

(зелембаћ), -даћ (црвенgаћ, срнgаћ) итд. 

3.3. СуIласнuк Ђ 

Сугласник Ђ изговара се и пише: 

3.3.1. у нашим и страним речима где му је по етимологији место: лађа, 
међа, ђон, ђаво, риђ, рђа итд. 

3.3.2. У промени или творби речи где је настао као резултат гласовних 
промена: а. јотовањем од 9 (iлаg+ју > iлаgjу> iлађу, млаg+јu > 
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млаgји > млађи, iлоgаши - iлоg+јем > iлоgјем > iлођем, виgеши -
виg+јен> виgјен> виђен; iраg+јанин > iраgјанин> ipађанин, воgиши 
- воg+ја> воgја> вођа; Ь. од страног меког i (испред самогласника 
предњег реда е и и): ђерgан од iepgaH, анђео од анiелос, Ђорђе од 
Георiије, ђенерал og iенерал и сл. 

3.3.3. Према мађарском изговору пише се Мађар, Мађарица и Мађарска, 
а према турском: Маџар, Маџарица и Маџарска. 

3.4. Суiласнuк џ 

Сугласник џ изговара се и пише: 

3.4.1. у позајмљеницама, најчешће турског и енглеског порекла: хоџа, 
џамија, џелаш, филџан, џей, амиџа, gаиџа, Илиџа, Маџар, Маџарска 

(поред, такође' стандардног, Мађар, Мађарска, из мађарског језика); 

џунiла, џем, бриџ, буџеш, џокеј, йиџама, Џон, Џенифер, Џорџ, из 

мађарског џак итд. 

3.4.2. У творби речи једначењем по звучности од ч: наручиши - наруч+ба 

> наручба > наруџба, ойlачасшво - ошач+бина > ошачбина > 
ошаџбина, врачаши - врач+бина>врачбина > враџбина. 

3.4.3. у наставцима за творбу речи турског порекла: -џија (шеширџuја, 
рабаџија, кафеџија, ћевабџија, буреiџија, йровоgаџија), -џика 

(йровоgаџuка), -џиница (чајџиница, буреiџиница, ћевабџиница). 

4. СУГЛАСНИК Х 

4.0. Према стању у осталим словенским језицима, сугласник х у нас 

је релативно слабо заступљен, а у већем делу српских народних 

говора уопште га и нема. У српском језичком стандарду, међутим, 

постоје утврђена правила о писању тога сугласника. Она гласе: 

Сугласник х изговара се и пише 

4.1. у нашим и страним речима где му је по етимологији место: хлеб (ијек. 

хљеб), крух, gyx, gax, gахнушu, мах, махашu, шрбух, хшеши (ијек. 
хшјеши), храсш, хлаg, хлаgовuна, храбар, храбросш, хuјероZлифu, 

хоџа, хлаче, хаљина, нахруйиiiiu, као и у сугласничком скупу хв 
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(хвала, захвалиши, йохвалиши, схвашаши, ухвашиши, захвашаши, 

хваш, Хвар), док се облци са в уместо хв сматра грубом грешком. 

4.2. у следећим облицима променљивих речи, без изузетка: а. у генитиву 
множине придева, придевских заменица и бројева (gобрих, лоших, 

великих; .мојих, швојих, наших, ваших, њихових; йрвих, gpyiux, 
gесеших; Ь. у првом лицу аориста и им перфекта свих глагола који 

имају те облике (рекох, gођох, ogox, ypagux). 

4.3. у речима у којима се уместо гласа х јављају в иј, утврђена су три 

нормативна става: 

4.3.1. Правилни су само облици с изворним х: сшреха, рухо, шихо (не: 
сшреја, руво, Шијо). 

4.3.2. Правилни су само облици са в и ј: .марва, швор, бузgован, йроја, 
jeHgeK, Йро.маја (покр. йроха, xeHgeK, Йро.маха, према ПСЈ "обично 
у мусл. срединама"). 

4.3.3. у највећем броју таквих речи допуштена је употреба и једних 
и других облика, према стеченим навикама у језику појединих 

средина или као стилски маркираних облика. Такве су дублете: 

ухо - уво, .муха - .мува, буха - бува, gyxaH - gYBaH и сл. 

4.3.4.Без гласа х и његових замена (в,ј) употребљавају се речи исшорија, 

исшоријски, исшоричар, шруо, шрула, шруло, шрулеж, шрунуши, 

лак, лако, .мек, .меко, рвање, рваши се, рвач и сл., а напоредно са 

х и без тога гласа: .мухур - .мур, йоgбухао - йоgбуо и др., али је 

данас правилно само Хо.мер (а не О.мир, како се раније изговарало 

и писало у српском језику име овог писца). 

5. СУГЛАСНИК Ј 

5.0. У вези с писањем сугласника ј у пракси има доста колебања и 
грешака, нарочито кад је у додиру са самогласником И, па је стога 

потребно утврдити и добро знати правила кад се тај глас пише, а 

кад не пише - доследно или с одређеним изузецима. 

5.1. Сугласник ј пише се редовно у овим речима и њиховим 

облицима: 
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5.1.1. ажgаја, jeHgeK, кијаши, искијаши, кијивица, йроја, йромаја, леја 
(ек.) и другде где стоји уместо гласа х ради укидаља хијата (зева) 

насталог након iубљења iласа х (ПМС уз ликове са ј допушта и оне са 

х: ажgаха, йроха, йромаха итд. - "углавном у мусл. срединама"); 

5.1.2. у императиву глагола с једносложном инфинитивном основом на и: 
биши - биј, бијмо, бијше, лиши - лиј, лијмо, лијше, йиши - йиј, йијмо, 

йијше, кад стоје самостално (као у наведеним примерима) или с 

префиксима у-, за-, ЙРО-, ис- « -из): убиј, убијмо, убијше, улиј, улијмо 
улијше, залиј, залијмо, залијше, йролиј, йролијмо, йролијше, исйиј, 

исйијмо, исйијше, као и глагола умеши, разумеши: умеј, умејмо, 

умејше, разумеј, разумејмо, разумејше (ек.) и умјеши, разумјеши: 

умиј, умијмо, умијше, што се подудара с облицима императива 

глагола умиши, разумиј, разумијмо, разумијше (ијек.); 

5.1.3. у творби придева на -ски од именица које се завршавају на -ија, -еја, 
-иј, или -еј, где се глас ј преноси из основе: исшорија, исшориј+ски 

> исшоријски, Кореја, кореј+ски > корејски, алуминиј+ски > 
алуминијски, шрохеј+ски > шрохејски, па тако и армијски, 

йаршијски, шумаgијски, йромешејски и сл., али и од именица на 

-ио или на -и у ном. јд. И основом нај: pagujcKU, шокијски, малијски 
«paguo, ieH. paguj-a > paguj + ски, Мали, ieH. Малиј-а, малиј + ски 
и сл.); 

5.1.4. и присвојни придеви изведени од таквих именица помоћу наставка 
-ин, па и -ев, задржавају ј у основи: Илија, Илиј+ин > Илujин, Машеј 
или Машеја, Машеј+ин > Машејин, cyguja, cyguj+UH > CygujUH, 
комшија, комшиј+ин > комшијин, Јуриј, Јуријев > Јуријев, па тако 
и калијев, алуминијев и сл.; 

5.1.5. у међусамогласничком положају кад је на првом месту и, а на 
другом било који од осталих самогласника, осим о (био, paguo, 
раgионица, учионица, али и и ту, ако је пренесено из основе: Србијо, 

армијо, исшоријом, Равијојла, Гијом, где се такође у пракси често 

греши): ија, ије, ији, ију: cyguja, каuија, армија, исшорија, gијалек(а) 
Ш, gијалекшика, gujalpaм, йијешеш, йијеgесшал, хиlијена, 

хијеРОlлифи, веселији, iiамешнији, gjечији, човјечији (поред gјечји, 

човјечји) йијук, цијук, шријумф, шријумфоваши, шријумвираш и 

сл. 
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у страним властитим именима често се у примени овог правила 

греши, па се, посебно у новинама, сусреће: Георiиев, Илиев, Аgриана, 

Сејgиу, из Риа, у Риу (уместо: Георiијев, Илијев, Аgријана, Сејgију, 

из Рија, у Рију) итд. 

Изузетак су, уз већ поменуто ио сложенице код којих се прва реч 

завршава на И-, а друга почиње једним од наведених самогласника: 

иако, аншиа.мерички, архиейиской, аншиимйеријалисшички, 

аншиевройски, квазиусшројсшво, па и йриањаши (према 

ЙрионуШи). 

5.1.6. Сугласник ј пише се на крају, најчешће у речи страног порекла, 
између е и а, само кадаје самогласник е под дугоузлазним акцентима 

(еја): алеја, gpa3ICeja, еuоuеја, лuвреја, машuнеја, шраншеја, 
шурнеја итд. Кад је е кратко, без обзира на дужину другог вокала 

а, (као у примеру кореднскй: Кореја)ј се не пише: gефuлё, gефuлеа, 

кд.фё, кафеа, кабд.рё, кабареа, lедк итд. Изузетак је једино генитив 

множине именица типа резuмё, резимеii : резимеii, gефилеii, клишеii 
(поред клишејii према: клUшёј). Тако исто и АН9реа (женско име), али 

А.нуреја (мушко име), где сеј налази на крају основе (према А Hgpej): 
AHgpej+a > А.нуреја, као и у другим случајевима кад се ј преноси 
из основе, нпр. у већ наведено примеру клuшёј, клишеја, ген. мн. 

клишејii. На исти начин разликује се мушко име Тf~ja (Теодор) и 

Теа од Теодора, а као Теа пишу се и женска имена Деа, Леа, и сл. 

5.2. Сугласник ј се н е п и ш е: 

5.2.1. у именицама женског рода на -ица изведеним од именица мушког 
рода на -ија и придева на -ин изведених од њих: комшија, комшијин, 

али комшuнuца, сйахија, сйахијин, али сuахиница, ћевабџија, 

ћевабџијски, али ћевабџuнuца; 

5.2.2.у међусамогласничком положају кадје на другом месту и, а на првом 

било који од осталих самогласника: аи, еи, ои, уи: наиме, заuсша, 

каuш, сеuз, реис, неимар, gоuсша, окшроuсашu, обуимашu. 

Изузетак су изведенице од речи које на крају основе имају глас 

ј: Рајић (од хипокористика Раја или Рајо), Бајuћ (од Баја или Бајо), 

Пејuћ (од Пеја или Пејо), Вјјић, Вјјин (од ВУЈа или Вујо) Гајин (од 

Гаја или Гајо) и сл.; 

5.2.3.између и о: иоле, био, радио (в. изузетак под 5.1.5.); 
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5.2.4.између е и а кад је први самогласник кратак, а није пренесен из 

основне речи приликом творбе (в. опширније под 5.1.6.); 

5.2.5.између самогласника у бројевима:јеgанаесш, gванаесш, шрuнаесш, 

чешрнаесш итд. 

6. НЕПОСТОЈАНО А И ПОКРЕТНИ САМОГЛАСНИЦИ 

6.0. Самогласник а који се јавља само у неким облицима речи, и то 

обично између два крајња сугласника у основи, док га у другим 

облицима исте речи нема, назива се н е й о с ш о ј а н о q. 

6.1. То а настало је у историјском развоју српског језика на више 
начина: 

6.1.1. вокализацијом некадашњих полугласа (ь и ъ) у затвореним слоговима, 
као у примерима: ошац «ошьц), сан «сънъ), 

6.1.2. у сугласничким скуповима где није било полугласа (ь и ъ), као у 
примерима: јесам « -ЕСМЬ), осам «ОСМЬ), в(ј)ешар «ВЋТРЬ) 
и 

6.1.3. најчешће у страним речима на -uзам: реу.машuзам «rheumatismus) 
и сл. 

6.2. У савременом српском језику непостојано а јавља се у следећим 
облицима променљивих речи и предлога: 

6.2.1. у номинативу једнине и генитиву множине именица мушког рода 
прве деклинационе врсте које се завршавају на -бак, -бац, -вац, -лац, 

-.мак, -нац, -шац, -нак, итд., тј. оних чија се основа, након губљења 

тога гласа у отвореним слоговима завршава на сугласничку скупину, 

као у примерима: врабац, врайца, врабаца, ловац, ловца, ловаца, 

сшваралац, сшвараоца, сшваралаца, момак, момка, момака, 

ошац, оца, ошаца, сасшанак, сасшанка, сасшанака итд., што 

је једино исправно и стандардно, док се у пракси често јављају 

погрешни облици у номинативу именица на -лац: iлеgаоц, слушаоц, 

чuшаоц, вршuоц, вариоц, шаоц, йреЈаоц (ум. правилног: mеgалац, 

слушалац, чuшалац, вршилац, шалаац, uреlалац ... ) и у генитиву 
множине: наших iлеgаоца, слушаоца, чuшаоца, вршuоца, вариоца, 
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шаоца, йрејаоца (ум. правилног: lлеgалаца, слушалаца, чишалаца, 

вршuлаца, шала ца, uреlалаца); 

6.2.2. у генитиву множине именица средњег и женског рода са 

сугласничким скупом на крају основе: а. беgро - беgара, весло -
весала, iусле - lусала, ребро - ребара; Ь. буква - букава, воћка -
воћака, крушка - крушака, смоква - смокава; 

6.2.3.у облику мушког рода једнине придева неодређеног вида: gобар, 

али gобра, gобро, МИ. gобри, gобре, gобра, тако и слаgак, lлаgак, 

реуак, љубак, али слашка, iлашка, решка, љуйка итд.; 

6.2.4.у заменичко-придевској речи сав « вьсь, након вокализације 
полугласа и инверзије), али сва, све; 

6.2.5.у мушком роду једнине главних бројева:јеgан, алијеgна,јеgно ... , 
сеуам, осам, али у редним бројевима: cegMU, осми итд.; 

6.2.6.у облицима глагола: јесам, нисам, алијесмо, нисмо; gошао, али 

gошла; 

6.2.7. у предлозима са «съ), ка «къ) и уза: 

6.2.7.1. са уз облик мном - са мном и речи које почињу сродним 

сугласницима с, ш, з, ж: са сесшром, са шшаuом, са зешом, са 

женом, а уз остале речи с или са према слободном избору; 

6.2.7.2. ка уз речи које почињу сродним сугласницима к и ј: ка кући, ка 
ipagy, а уз остале речи к или ка према слободном избору; 

6.2.7.3. тако и уза зиg, уза сшрану и са енклитикама уза се, уза ме, уза ше, 
као и низа сшрану, низа се, низа ше, низа ме, кроза сан, кроза се, 

кроза ме, кроза ше и у сложеним глагол има изабраши, изазваши, 

изаслаши, разазнаши и сл. 

6.3. У сугласничким скупинама сш, шш, зg, жg непостојано а се никако 
не јавља, па се говори и пише: йласш, йлашш, iрозg, gажg, а тако 

исто и у завршним сугласничким скупинама у страним речима: 

марш, акш, iиiанш, клијенш, рециuијенш, uашенш, уз ретке изузетке 

као што су: субјекш и субјекаш, објекш и објекаш, uарламенш и 

uарламенаш и сл. Све су такве речи уврштене у Речник и могу се 

тамо наћи. 
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6.4. Губљењем непостојаног а стварају се различите сугласничке скупине, 
што изазива и гласовне промене: једначење по звучности (йревак 

- йревка > iiрешка, љубак - љубка > љуика), или и губљење 
сугласника (йоревак - йореgци > йорешци > иорецu) и вр. 

6.5. Покретни самогласници (а, е, у) јављају се на крају неких речи или 

облика речи, не изазивају никакву промену значења, па се те речи 

и облици могу употребљавати с покретним самогласницима или 

без њих: 

6.5.1. предлози и прилози: сав - сава, шаg - шаgа, никаg - никаgа и 

сл.; 

6.5.2.неки облици у придевско-заменичкој деклинацији: који - ген. којеј, 

ко! и КОја, којеја, дат. јд. којем, ком и коме, којему, или gобар, ген. 

јд. gоброi, gоброiа, дат. јд. gоброме, дат, инстр. и лок. ми. gорим И 

gобрима итд. 

7. ПРОМЕНА ГЛАСА Л У О 

7.0. Промена гласа л у о стари је гласовни процес у народним говорима 

који чине основицу српског стандардног језика. Још од средине ХIУ 

столећа сонант л на крају речи или слога унутар једне речи почео 

се замењивати самогласником о. Та промена задржала се до данас 

као једна од особености нашег језика. 

7.1. Сонант л у савременом српском стандардном језику доследно се 

мења у о на краЈУ речи и слога: 

7.1.1. у номинативу једнине именица мушког и женског рода које испред 
завршног о « л) имају непостојано а, као у примерима анђео « 
анђел), орао « орал, орла), кошао « кошал, кошла), йосао « йосал, 
йосла), смисао « смисал, смисла), мисао « мисал, мисли), замисао 
« замисал, замисли) и сл., а у осталим облицима те промене нема, 
јер се л није налазило на крају речи или слога, него на почетку: 

йос-ла, йос-лу, йос-лом, йос-ло-ви, йос-лова, йос-ло-ви-ма, па то није 

никакав изузетак, него одговара датом правилу; 

7.1.2. у глаголском придеву радном мушког рода једнине: койао « койал), 
чишао « чишал), узео « узел), узлешео ек. « узлешел), био « бил), 
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раgио «раgил), чуо « чул) и сл., док у облицима женског и средњег 
рода једнине и свих родова множине таквих придева радних: чиша

ла, чиша-ло, чиша-ли, чиша-ле, чиша-ла, као и узела, било, раgили, 

чуле, итд., те промене нема Јер Је л на почетку слога, па се и то 

уклапа у опште правило (назначено у т. 7.1.). 

7.2. Уз дозвољене изузетке, у српском стандардном језику л се мења у 

о на краЈУ речи и слога: 

7.2.1. у номинативу именица: во « вол), go « gол), соко « сокол), со « 
еол), сони « сол-ни), сшо « сшол), сшони (сшол-ни), сшолац, сшоца 
« сшол-ца), али, изузетно, само бол, вал, жgрал, йечал, iлаiол, као 
и у већини речи страног порекла: айосшол, бал, бокал, вокал, iол 

(згодитак у фудбалу и рукомету), канал, конзул, .маршал, .меШал, 

шелал и др.; 

7.2.2. У свим облицима именица мушког рода с наставком -лац, осим 
номинатива једнине и генитива множине: чишалац - чишаоца « 
чишал-ца), чишаоцу « чишал-цу), чишаоче « чишал-че), чиШаоце.м 
« чиШал-це.м), МИ. чишаоци « чишал-ци), чиШаоци.ма (чиШал-ци.ма 
) итд., док у облицима номинатива једнине и генитива множине . . 
те промене, по правилу, нема Јер се л не налази на краЈУ, него на 

почетку слога: чишалац (чиша-лац) и чишалаца (чиша-ла-ца), па тако 

и iлеgалац и iлеgалаца, gавалац и gавалаца, Йри.малац и Йри.малаца, 

зналац и зналаца, йреiалац и йреiалаца итд. Од овога су зузеци: а. 

изведенице од глагола с једносложном основом или оне које немају 

право значење вршиоца радње назначене у вишесложној глаголској 

основи, као у примерима: зналац - зналца, йрелац - йрелца, шкалац 

- шкалца, йољоgелац - йољоgелца (ијек. йољоgjелац - йољоgјелца), 
и сл., Ь. изведенице од неглаголских основа: белац (ијек. бијелац) -
белца (ијек. бијелца), gвокрилац - gвокрилца, жалац - жал ца, йалац 

- йалца (прст), али йаока (од йалац у значењу "жбица на точку"), 
као и шаоци (од талац) у ген. јд., а у множини йаоци и шаоци, с. 

дублете: сеоце (поред селце), ipлце и јроце, врелце и вреоце, али 

једино оiлеgалце и оgелце (ијек. оgијелце); 

7.2.3. у облицима мушког рода једнине придева који су некад имали л 
на крају: весео « весел), iњио « iњил), gебео « gебел), кисео « 
кисел), мио « .мил), уз два изузетка са дублетама: а. у придевима на 

1367 



III. Преглед правила 

-ски: власшеоски и власшелски, с одређеним разликама у значењу и 

анђеоски и анђелски, сеоски, али само новоселски, Ь. у ијекавском 

изговору: цио и цијел (уз који пример ПМС додаје још: "обао (обал), 

шоuао (шоuал), uogao (uоgал), чио (необ. чил)", с објашњењем да су 
"разлике у учесталости, а не идентификују се као етнографске", . . . 
ТЈ. као националне варИЈанте, што значи да припадаЈУ српском 

стандардном језику). 

8. АСИМИЛАЦИЈА СУГЛАСНИКА 

8.0. Кад се у промени или творби речи, па и између речи у акценатској 

целини, два сугласника неједнака по звучности или по месту творбе 

нађу један до другога у непосредном додиру, они се изједначују 

(асимилирају). То је резултат природне тежње говорних органа за 

лакшим изговором сугласничких скупова. 

8.1. Асuмuлацuја йо звучносшu 

8.1.1. у непосредном контакту два сугласника неједнаке звучности у 
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. . 
говору се редовно ИЗЈеднаЧУЈУ тако што се први мења према другоме 

(регресивна асимилација), а мењати се могу само они који имају . . 
СВОЈе парњаке, КОЈИ су приказани у овом прегледу 

!бдгuЬзж---

јпткчliсшфхц 

То значи да се испред безвучних звучни парњаци мењају у 

безвучне: 

б ~ П, д ~ Т, Г ~ К, B~ Ч, ђ ~ Ii, з ~ С, Ж ~ Ш, 

а безвучни испред звучних у звучне: 

п ~ б, т ~ д, к ~ Г, Ч ~ џ, Ii ~ ђ, с ~ 3, Ш ~ ж. 

Безвучни сугласници ф, х и Ц не могу се мењати јер немају 

парњака, али утичу на промену звучних испред којих стоје. 



8. Асимилација сугласника 

8.1.2. Примери промене 

8.1.2.1. звучних у безвучне: 
б ---+ п: врабац, врайца « врабца), iибак, iийка « iибка), ройсшво « 
робсшво < роб + сшво), ойчиниши « обчиниши < об + чиниши), 
Д ---+ т: upegaK, йрешка « upegKa), слаgак, слашка « слаgка), 
йрешйосшавка « йреgйосшавка), йошйоручник « йоgйоручник < 
uog + йоручник), 
r - к: gрукчије « gруiчије), 
џ ---+ ч: Кембриџ, кембрички « кембриџки), Добруџа, gобручки « 
gобруџки), 

ђ ---+ Ii: :жеђ, :жећца « :жеђца), налећке « налеђке, на леђима), 
Роgољуб, Рођо, Роћко и « Рођко), смеђ, смећкасш « смеђкасш), 
з ---+ с: књиiовезац, књијовесца « књиiовезца), :женомрзац, женомрсца 
« женомрзца), низак, ниска « низка),расйоловиши «разйоловиши), 
pacxog < разхоg), 
ж ---+ ш: gржак, gршка « gржка), лажац, лашца « лажца), шежак, 
шешка « шежка); 

8.1.2.2. безвучних у звучне: 
п ---+ б: шобџија « шойџија), ћевабџија « ћевайџија), 
т ---+ д: сваgба « свашба, сваш + ба), йрuмеgба « йримешиши, 
йримеш + ба), йловиgба « йловиши, йловиш + ба), 
к ---+ г: Heiga, cBaiga « HeKga, cBaKga), буреiџија « бурекџија), 
буреiџиница « бурекџиница), 
ч ---+ џ: уџбеник « учбеник, учиши), ошаџбина « ошачбина, 
ошачасшво), наруџба (наручба, наручиши), 

с ---+ з: збор « сбор), зgру:жиши се « сgру:жиши се), збоiом « 
сБОIОМ), 

ш ---+ ж: заgужбина « заgушбина, за gушу). 
8.1.3. Правописни изузеци 

8.1.3.1. Једначење по звучности региструје се при писању, по правилу, 
у оквиру једне речи: искорак, искочиши, ошкочиши, али између 

речи у акценатској целини, при писању се не региструје, иако се 

промена у изговору и ту врши. Тако изговарамо: кошкуће « коgкуће, 
KOg куће), искуће « изкуће, из куће), йрешкућом « йреgкућом, upeg 
кућом) итд., али пишемо, KOg куће, из куће, upeg кућом, итд. 
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8.1.3.2. И У оквиру једне речи има више правописних одступања од 
једначења сугласника по звучности. То су: 

8.1.3.2.1. 9 испред с и ш (upegcegHuK, йреgсшава, оgсшуйuшu, оgшешашu, 
йоgшuшашu се); 

8.1.3.2.2. у неким страним, па и нашим речима, углавном сложеницама: 
лuфшбој, йuшбул, iлобшрошер, кuкбокс, кuкбоксер, HOKgaYH, iанiсшер, 
iанiсшерскu, йлебс, аgхезuја,јурuсguкцuја, йосшguйломскu, йоgшексш, 

йреgшакмuчење, йоgшuй, uзнаgйросечан (али нашйросечан) и сл.; 

8.1.3.2.3. У неким страним властитим именима: Анiсшрем, Вашuнiшон, 
вашuнiшонскu, XOHiKOHi, БаНiКОК, Душанбе, Тбuлuсu, MycopicKU, и 
сл.; 

8.1.3.2.4. У муслиманским именима и презименима: Мugхаш, EgxeM, 
Субхuја, Зубчевuћ, Изешбеiовuћ, Мурашбеiовuћ, али и Мuшхаш, 

Ешхем, Суйхија, Зуйчевuћ, Мураgбеiовuћ (према томе како је записано 

у матичним књигама); тако и у неким Домаћим: Вукgраiовuћ и 

сл.; 

8.1.3.2.5. У оријенталним речима хушба, шекбuр, и сл. (у исламској 
сакралној употреби). 

8.2. Асu.мuлацuја ио месшу шворбе 

8.2.1. По месту творбе сугласници се деле у шест скупина: 
1) двоуснени (билабијали): б, й, м; 
2) уснено-зубни (лабодентали): ф, в; 
3) зубни (дентали): g, Ш, Ц, З, с; 
4) надзубни (алвеолари): Л, р, н; 
5) предњонепчани (палатали): Ч, ж, ш, ћ, ђ, џ, ј, Љ, њ; 
6) задњонепчани (велари): К, " х. 

Од тих 25 сугласника једначе се само четири: најчешће с и з, 
затим х, а у неким изведеницама и н. 

8.2.2.Примери промене: 

8.2.2.1. Кад се нађу испред палатала (предњонепчаних) сугласника исте 
звучности, зубни струјни сугласници с и з мењају се у себи сродне 

(по начину творбе и звучности једнаке) палаталне сугласнике ш и ж 

и тако се по месту творбе изједначују са суседним сугласницима. 
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с --+ ш: лuшће « лuсће где је ћ претходно настало јотовањем 
лuсш + је, лuсће), йашче « йас + че, йасче), ношња « носња, 
носuшu), йоgношљuв « йоgносљuв, йоgносuшu); рашчuсшuшu « 
расчuсшuшu, с претходним једначењем по звучности: разчuсшuшu 

>расчuсшuшu); 

з --+ ж: ipож:ђе « iрозђе, с претходним јотовањем: ipозg + је), 
мuраж:џuка « мuразџuка, мuраз + џика), йаж:ња « йазња, према 
йазuшu), йаж:љuв « йазљuв, према йазuшu) итд. 
Изузеци 

Сугласници с и з не једначе се по месту творбе: 

а. у префиксима, кад стоје испред љ и њ на почетку речи с којима 

су сложени: сљубuшu, uзљубuшu, разљушuшu (а не шљубuшu, 

uж:љубuшu, раж:љушuшu) и 

Ь. испред љ и њ који су настали јотовањем са ј одјаша (у ијекавском 

изговору): сљеме, сљейuло, сљеgећu, uзњuхашu, разњеж:uшu и сл. 

с. у именицама млазњак, сузњача, Рисњак, итд. (Остале примере 

види у СТЈП 1 :98 и појединачно у овом приручнику, У поглављу 
Речнuк.) 

8.2.2.2. Струјни велар Х, кад се нађе испред палатала ћ, мења се у себи 
сродан палатал ш: 

х --+ ш: gахшашu, gашћем « gахћем, где је ћ такође настало 
јотовањем од gахш + јем), gрхшашu, gршћем « gрхћем, као и у 
претходном примеру) поред неизмењеног gахћем, gрхћем. 

8.2.2.3. Кад се надзубни (алвеоларни) глас н нађе испред усненог 
сугласника, он се (у простим и изведеним речима) мења у себи 

сродан уснени глас м. 

н --+ м: зелембаћ « зеленбаћ, према зелен), сШа.мбенu « сшанбенu, 
према сшан), Йрехра.мбенu « йрехранбенu, према Йрехрана). 
Изузеци 

Глас н не мења се при писању у м када се у сложеницама нађе 

на крају првога дела, а други део почиње усненим сугласником: 

ванбрачнu, ванблоковскu, јеgанuуш, сшранuушuца, воgенбуба, 

црвенйерка, Рuзванбеiовuћ (а не: ва.мбрачнu, ва.мблоковскu,јеgамUуш, 

сШра.мЙуШuца, воgембуба, црвемйерка, Рuзва.мбеiовuћ). 
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9. ДИСИМИЛАЦИЈА ГЛАСОВА 

9.0. Супротно асимилацији Uедначењу), у језику делује процес 

дисимилације (разједначивања) гласова. Дисимилација настаје 

када се два једнака гласа нађу један до другога (у непосредном 

контакту) или у близини (у суседним слоговима и сл.). По смеру 

деловања ова појава може бити п р о г р е с и в н а (кад први глас 

утиче на промену другога) и р е г р е с и в н а (кад се први мења 

под утицајем другог). 

9.1. Дuсu.мuлацuја са.моlласнuка 

9.1.1. Ако се два иста самогласника нађу у суседним слоговима, нпр. у 
основи речи и наставку, један од њих се мења. У инструменталу 

именица мушког рода с основом КОЈИ се завршава на палатал 

стандардан је наставак -е.м. То је резултат преглашавања -о.м у 

-е.м, као у примерима: .маче.м, ноже.м, .мuше.м, боје.м, Йање.м, 

чекuћем, смуђе.м и сл. Али кад се у основи (обично једносложној), 

у слогу испред наставка нађе самогласник е, у процесу прогресивне 

дисимилације е у наставу -е.м замењује се са -о, па је у таквим 

случајевима стандардан наставак -о.м, као у речима Беч - Бечом, 

јеж - јежом, крuеж - крuежом, леш - лешо.м, кеј - кејо.м, кељ -
кељо.м и сл. 

9.1.2. Дисимилација самогласника карактеристична је и за покретне 
самогласнике. Кадје у наставку датива и локатива једнине придевско-. . 
заменичке деклинаЦИЈе самогласник о, онда Је покретни вокал е: 

.мо.м(е), Шво.м(е), ко.м(е), неко.м(е), нико.м(е), gобро.м(е), MygpoM(e), 
затим Uа.меШно.м(е), Йрво.м(е), gpyzoM(e) итд., а кад је у наставку е, 
ондаје покретни вокалу: које.м(у), али ко.м(е), йiвoje.м(y), али йiвo.м(e) 

и сл. Тако је и у облицима јачем(у), бр;жем(у) итд. (Опширније о 

покретним самогласницима в. у т. 6.5.2.) 

9.2. Дuсu.мuлацuја суlласнuка 

9.2.0. Дисимилација сугласника карактеристична је углавном за дијалекте 
и супстандард, па се њени резултати, уз ретке изузетке, не прихватаЈУ 

у стандардном Језику. 
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9.2.1. У народним говорима дисимилирају се назални скупови мн и 
мњ: 

ми --+ мл: млоiо «мнојо), мл им «мним, мислим, у говору Кочићевог 

Давида), lимлазија « lимназија); 
ми --+ ви: шавно « шамно), шавница « шамница), јувно « јумно); 
мњ --+ мљ: сумљаши «сумњаши), сумљив « сумњив) и сл. 

Разједначење назала каткад се врши и у суседним слоговима, 

као у примеру gулум « gYHYM). 

9.2.2.Дисимилацијом сродних ш и ж и љ и њ или два иста у суседним 

слоговима настали су и облици: 

а. им перфекта носаше, возаше « стд. ношаше, вожаше) и 
Ь. глаголских именица оgелење, ијек. оgјелење « стд. оgељење, ијек. 

ошељење), шрулење « стд. шруљење), молење « стд. мољење), 

бранење « стд. брањење), као и селење, йреселење, уселење нису 
правилни.Стандарднојесамо:сељењ~ йpeceљeњ~yceљeњ~ ек.и 

ИЈеК. 

9.2.3. Резултат дисимилације може бити и губљење сугласника, што је 
прихваћено стандарднојезичком нормом, као и примери наведени 

ут. 9.2.4. 
а. у имену Милисав « Милислав), па тако и Pagocae, Борисав, Боiосав 

и сл. 

(Према Маретићу, л је у овим именима, због близине сроднога љ, 

испало прво у облику придева Борислављев > Борисављев, што је 
онда аналогијом пренесено и на облик самог имена: Борисав, па 

тако и Pagocae, Милисав итд.) Нека од ових имена имају двојаке 
облике: Борисав Борислав, Pagocae и Раgослав.) 

Ь. у бројевима gванаесш, шринаесш « gванаgесеш, шринаgесеш) итд., 
који су настали након губљења 9 због близине сроднога ш. 

9.2.4. Посебан је вид дисимилације х а й л о л о l иј а (од грч. hap160s 
једноставан и 16gos реч - поједностављивање речи). Хаплологија 

је посебна и по томе што је ту резултат дисимилације губљење 

целих истих или сличних слогова, као у презимену Танкосић « 
Танкокосић) и сл. 

у неким случајевима где није могуће губљење слога као у 

презимену Танкосић, други слог се мења, као у примерима Јаковљев, 

Томислављев и сл. 
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За разлику од претходних случајева дисимилације, изузев оних 

наведених у претходној т. 9.2.3., резултати хаплологије прихваћени 
су стандарднојезичком нормом једино у том облику (презиме 

Танкосић), као и бројеви (gванаесш, ШринаесШ ... ), или дублетно: 
(Борисав и Борислав и сл.). 

10. ГУБЉЕЊЕ СУ ГЛАСНИКА И УПРОШЋАВАЊЕ 
СУГЛАСНИЧКИХ СКУПОВА 

10.0. За разумевање овога гласовног процеса и правописних правила у 
вези с њим потребно је имати на уму потпуну физиологију наших 

гласова, нарочито трећи артикулациони елеменат сугласника 

- начин творбе (уз већ поменуту звучно ст и место творбе). По 

начину творбе сугласници у српском језику могу бити: 1) йраскави 
(ексuлозивни, зашворени) или оклузиви: б, П, Д, т, г, К; 2) сшрујни 
(шесначни, фрикашивни) или сuиранши: С, Ш, 3, Ж, ф, Х; 3) сливени 
(африкаши) или семиоклузиви: Ц, ч, Ь, џ, ђ; zласници или сонанши: 

ј, Л, Љ, М, Н, Њ, р, В. 

10.1. Опште је правило да два иста сугласника у српском језику, уз 
нормиране изузетке, не могу стајати један до другога (ни у изговору, 

ни У писању). 

10.1.1. Ако се у промени или творби речи два иста сугласника ипак 
нађу један до другога (директно, као у примерима под а, или након 

једначења по звучности, једначења по месту творбе, или пак обеју 

тих промена, као у примерима под Ь, с. i d, један се од њих губи: 
а. без + закоње > беззакоње, безакоље, без + звучан > беззвучан ---+ 

безвучан, og + gужиши > оggужиши ---+ оgужиши, рус + ски > 
русски ---+ руски; 

Ь. раз + суши > разсуши > рассуши ---+ расуши, из + селиши> изселиши 
> исселиши ---+ иселиши, француз + ски> французски> францусски 
---+ француски; 

с. без + жuвОШан > безжuвошан > бежжuвошан ---+ беживошан, 

без + жични > безжични > бежжични ---+ бежични; 

d. раз + шuшu > разшuши > расшиши > рашшиши ---+ рашиши, из + 
шараши> изшараши> исшараши> uшшараши ---+ ишараши и сл. 
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Изузеци 

Од овог правила изузимају се: 

1) облици суперлатива придева с иницијалним ј у позитиву И 
компаративу: најјачu, најјеgносшавнuјu, најјужнuјu, најјаснији и 

2) сложенице у којима би се губљењем једног од удвојених сугласника 
изгубило или окрњило и њихово основно значење: нуззараgа, 

нуззанu.мање, ваннасшавнu, наggрушшвенu, UреgguUло.мскu, шран

ссuбuрскu, UосШШрау.маШскu, jegHa чешрgесешшрећuна и сл. 

10.1.2. Два иста сугласника, опет уз нормиране изузетке, не могу стајати 
један до другога ни кад се један од њих налази у сливеном сугласнику 

или сугласничкој скупини. Тако се сугласници 9 и ш губе: 

10.1.2.1. испред сливених сугласника ц, ч, ћ, џ и ђ, у којима се налазе: 

3. ошац - ошца ----+ оца, заgашак - заgашцu ----+ заgаци, upegaK, upegKa 
> uрешка - uрешцu ----+ uреци; тако и: .меШак - меци, лешак -
леци, uоgашак - uоgаци, ошuаgак ----+ ошuаци, раguшu - раguшћу 

----+ раgићу и сл.; 

Ь. сu.мuШ + џија > сu.мuШџuја > сu.мugџuја ----+ cuмиџиja (тур. пекар), 

бур.муШ + џија > бур.муШџuја> бур.муgџuја ----+ бурмуџија; 

с. алтернативно: uрuuовешка ----+ uриuовеци и UриUовеШl<.и (ијек. 

uриuовијеци и UриUовијеШl<.и), заiонешка ----+ за,онеци и за'онеШl<.и, 

бuшка ----+ бици и биШl<.и. 

Као што показују дати примери (upegaK - uреци, uоgашак -
uоgацu, си.миџија од СUМUШ и бур.муџuја од бур.муШ), кад се ш u 9 нађу 
испред сливених сугласника различите звучности прво се једначе, 

а онда губе, јер се у њима садрже као први елеменат (ц је сливено 

од шс, а џ од gж, како се у латиници и пише: ш), па кад се сливени 
разложе на елементе: шс и gж, два иста сугласника, практично, 

долазе један до другога: заgаш(шс)u ----+ заgацu, сu.мug(gж)uја ----+ 

симиџија, што по општем правилу (в. т. 10.1.) доводи до губљења 
једног од удвојених сугласника (у овом случају онога који није 

везан у сливеном гласу). 

Изузеци 

Сугласници 9 и ш ипак се пишу испред сливених у два случаја. 
1) у сложеницама на граници префиксалног морфема и 

основне речи: ошцеuuшu (ијек. ошцuјеuuшu), ошчеuuшu, ошћушнушu, 
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наgџилишаши (надмашити у џилитању, тј. бацању џилита, копља) 

и 

2) У неким властитим именима: Каgчић (за разлику од Качић), 

Граgац, Граgца (да би се разликовало од имена аустријског града 

Граца), затим Поgiраgцu (ради чувања етимологије: село "под 

градом"). 

IНиједан од изузетака под 2. није забележен у ПМС./ 

10.1.2.2. испред сугласничке скупине шш, у којој се такође налазе: ш 
директно, а 9 након једначења по звучности, такође се губе у 
речима као што су неи.машШина « неи.маШшШина), хрвашшина « 
хрвашшшина), iосйошшина ( < iосЙоgшШина). 

Изузеци: 

буgшшо, каgшшо и раgшша (поред рашша: Рашша Новак oge 
yxajgYKe). 

10.2. Сугласници 9 и ш губе се, због упрошћавања сугласничких скупова 
ради лакшег изговора, кад се испред њих нађу сп иран ти с, ш, З, 

Ж:, а иза њих оклузиви б, к и сон анти Л, Љ, .м, н, њ: iосш + ба > 
iосшба > iосба > (након једначења по звучности) lозба, шасш + 
бина> шасшбина > шасбина > (након једначења по звучности) 
шазбина, лисшак, лисшка > лиска, МН. лисци, ген. МИ. лuсшака, 
iрозgак, iрозgка > iрозка > (након једначења по звучности) Јроска, 
расшао, али расШла > расла (а тако и у осталим облицима придева 
радног у једнини и множини: расло, расли, расле, расла), болесш 

+ љив> болесшљив> болесљив (након једначења по месту творбе) 
> болешљив, усша, усш + .мен > усШ.мен > ус.мен, раgосшан, али 
раgосшна > раиосна (као и другим облицима без непостојаног а: 
раиосно, раиосни, раиосне, раиосна), iрозgан, али iрозgна > lрозна 
(као и iрозни: разни виноiраgи и сл.), iоgишш + њи > iоguшшњu > 
iоgишњи итд. 

Изузеци 

1) у нашим речима: Расшко, йойусШљив, нейойусшљив, и сл.; 
2) у речима страног порекла: чuсшка, азбесшнu, йрошесшнu, 

аншифашисшкиња, акшивисшкиња, нуgисшкиња, ко.мунисШкиња, 

йијанисшкиња, шурисшкиња, шахисшкиња, коме низу ПМС додаје 

и .моgисшкиња (иако је раније било прописано само .моgискиња, 
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јер нема ослонца у м. р. моgисш(а), као и дублетно робусшни уз 

робусни. 

10.3. Сугласник с губи се у два случаја: 
а. иза сливених сугласника у којима се налази: млаgић + ски > 

млаgићски > млаgићки, па тако и йлемићки, gевојачки, lосйићки, 
mамочки и сл. 

Изузетак 

у именицама на -сшво нема губљења сугласника с: йреuмућсшво, 

ойуномоћсшво, али ако је ч у основи, онда се губи: gевојачсшво > 
gевојачшво > gевојашшво). 

Ь. иза сродних с и ш, и то без изузетка, и у наставку -ски и -сшво: 

луйешки « луuески, луuешски),луйешшво « луuежшво, луuешсшво), 
па тако и сиромашки, сиромашшво, gрушшво, монашшво, убошшво 

итд. 

10.4. Сугласник ш губи се у српском језику у заменицама шко > ко, 
нешко > неко, нишко > нико, ишко > ико, свашко > свако (због 
дисимилације праскавих елемената), али се старији облици са ш 

чувају у речи нишков. 

10.5. у изговору се губе и слични слогови, нпр. сш У броју шесшо « 
шесшсшо), али се у писању оба та слога морају задржати, па је 

стандардно само шесшсшо (шест стотина) да би се разликовало од 

редног броја шесшо (по реду). 

11. ПРОМЕНЕ ВЕЛАРА К, Г, Х 
(ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА И СИБИЛАРИЗАЦИЈА) 

11.0. Промена задњонепчаних сугласника - велара: к, ј, х испред 

самогласника предњег реда у предњонепчане - палатале: Ч, ж, ш, 

назива се п а л а т а л и з а Ц и ј а. У ширем смислу палатализација 

обухвата и сибиларизацију, тј. претварање велара к, ј, х У 

сибиланте Ц, з, с. С и б и л а р и з а Ц и ј а се назива још и Д р у г а 

п а л а т а л и з а Ц и ј а, јер се вршила после претварања к, ј, х У ч, 

Ж, ш, тј. након што је престао процес промене велара у палатале, 

по чему се тај процес назива и п р в а п а л а т а л и з а Ц и Ј а. 
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Претварање к, i, х У ч, ж, ш или Ц, з, с вршило се у творби или 

промени речи испред самогласника предњег реда е и и, полугласа 

ь и старога гласајаш (1)), па и сонантај, који се такође изговара у 
предњем делу усне шупљине, па би се могло рећи да се ту ради о 

својеврсној асимилацији, тј. померању артикулације из задњег у . . 
предњи део усне шупљине под утицаЈем гласова КОЈИ се ту творе. 

11.1. Палашалuзацuја 

11.1.0. у савременом језику промена к, ј, х У ч, ж, ш задржала се и у 

промени и у творби речи. 

11.1.1. у йромени речи 
а. испред -е: 

1) у вокативу једнине именица м. р.: вук - вуче, војник - војниче, gpyi 
- gрже, врај - враже, gyx - gуше, сиромах - сиромаше, а та се 

промена запажа и у речима ЧИЈа се основа завршава на Ц, з, с, што 

је резултат друге палатализације (сибиларизације), којаје уследила 

тек пошто је прва престала да делује и пошто је већ у вокативу 

била извршен а промена к, ј, х У ч, ж, ш: ошькъ - ошк + е > ошче > 
оче; а кад је касније, уз губљење крајњег полугласа и претварања 

претходног у непостојно а, к прешло у Ц (ошькъ - отац) промена . . 
Је остала, па се чини као да се и ц, з, с испред -е мењаЈУ у вокативу 

у ч, ж, ш, ошац - ошце > ошче > оче, као и кнез - кнеже, вишез -
вишеже и сл. што се може објаснити само историјски наслеђеном 

променом велара; 

2) у презенту глагола с основом на велар или сибилант (од ранијег 
велара): йећи « йекшu) - йек + ем > йекем > йечем, па тако и 
йечеш, йече, йечемо, йечеше,али йеку Uep је наставак -у, а не -е), 

тако и сшрићи « сшриiши) - сшриi + ем > сшриiем > сшрижем 
и даље: сйlрижеш, сйlриже, сйlрижемо, сйlрижейlе, али сйlриiу, 

врћи « врхши) - врх + ем > врхем > вршем, па тако и у осталим 
лицима, осим 3. л. мн: вршеш, врше, вршемо, вршеше, али врху; 

3) у 2. и 3. лицу једнине аориста: рећи « ректи) - рекох, али рече, 

рече « реке), осшрuћи « осшриiши) - осшриiох, али осшрuже, 

осшрuже « осшриiе), оврћи « оврхши) - ОВрХОХ, али оврше, оврше 

« оврхе). 
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4) У глаголском придеву трпном: йећи « йекши) - uечеll « йекен), 
сшрићи « сшриiши) - сшрижеll « сшриiен), оврћи « оврхти)
овршеll « оврхен); 

- испред и само у творби облика множине именица око - очи, очију, 

очима, ухо - уши, ушију, ушима. 

Ь. испред ј у творби презентских облика глагола викаши - вик + 
јем> викјем> вичем, као и вичеш, виче, вичемо, вичеше, вичу, 

сшруiаши - сшруi + јем> сшруijем > сшружем, као и сшружеш, 
сшруже, сшружемо, сшружеше, сшружу, махаши - мах + јем> 
махјем > машем, као и машеш, маше, машемо, машеше, машу. 

Овде се убрајају и глаголи који данас на крају основе уместо 

к, i имају Ц, з. То су: клицаши - кличем, кличеш, кличе, кличемо, 

кличеше, кличу, guзаши - gижем, gижеш, gиже, gижемо, 

gижеше, gижу итд., јер су у време деловања прве палатализације 

на крају основе ту били велари: кликаши, gиiаШи. 

11.1.2. у шворби речи 
а. испред и: рука - рук + ица + рукица > ручuца, јунак - јунак + иши (се) 

> јунакиши (се) > јУllачuшu (се), јунак + ина > јунакина > јуначuна, 
jegHaK + иши > јеgнакиши > јеgначuшu, ноја - ној + ица> нојица > 
1I0жuца, gpyi - gpyi + ина> gpyiUHa > gРУЖUllа, круј - круј + ић > 
крујић > кружuћ, круl + иши> круlиши > кружuшu, муха - мух + 
ица > мухица > мушuца, сиромах - сиромах + иши > сиромахиши 
> сuрuомашuшu, осuромашuшu итд.; 

Ь. испред е: ручешиllа « рукешина), 1I0жешиllа « ноiеШина). Под 
утицајем облика ручеШUllа, 1I0жешиllа настали су, аналогијом, 

и други облици аугментатива: ручурgа, 1I0журgа. М. Стевановић 

с правом негира мишљења неких граматичара да Је та промена 

извршена испред ј (тј. наставка -jypga), јер би иначе морало бити и 
iлављурgа и сл.; 

с. испред непостојаног а од ь, који је, док је постојао (као полуглас 

предњег реда), изазивао промену к, " х У ч, Ж, ш, а касније се, након 
његове вокализације, на том месту промена задржала, преносећи 

се на нове речи аналогијом, па тако данас имамо: зрак - зрачак, 

мрак - мрачак, бубреi - бубрежак, йрах - uрашак, рах - lрашак 

и сл. Прво је, дакле, извршена палатализација у творби речи испред 

наставка -ькъ: зрак + ькъ > зракькъ > зрачькъ, па је онда крајњи 
полуглас отпао, а претходни се између два завршна сугласника 
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локализовао дајући непостојано а и тако данас имамо --+ зрачак. 

Тако су настали и мрачак, бубрежак, uрашак, lpашак итд. На 

исти начин настали су и облици придева мрачан (од мрак), gужан 

(од gyl), сшрашан (од сшрах) илијуначки (одјунак), врашки (од 
враl), влашки (од Влах), као и именице јунашшво, gрушшво, 

сиромашшво, само што је овде даљи процес гласовних промена 
био нешто сложенији. У свим наведеним примерима палатализација 

је извршена под утицајем "меког полугласа" (ь), који се касније 
вокализовао (претворио у непостојано а) или изгубио. Процес је 

текао овако: мрак + ьн > мракьн > мрачьн > мрачан, врај + ьски 
> враiьски > вражьски > (губљењем полугласа, а потом и с иза ж) 
вражки (и на концу, након једначења по звучности) > врашки; 

d. испред старога јаша, на месту где данас стоји а, у глаголима 
кричаши «КРИК1>ТИ ), лежаши (> ЛЕГ1>ТИ) и сл.; 

е. испредј: сеча « секја), gуша « gyxja), суша « сухја) итд. 

11.2. ДрУlа uалашализација (сибиларизација) 

11.2.0. Друга палатализација је промена велара к, ј, х У сибиланте Ц, з, 

с, па се стога назива с и б и л а р и з а Ц и ј а, а друга је, као што 

је већ речено, зато што је следила иза прве (претварање велара у 

палатале ч, ж, ш). 

Сибиларизација се вршила испред и у промени речи испред и, 

а у творби ретко и на специфичан начин (нефонетским путем). 

11.2.1. у uромени речи (исuреg и) 
1) У дат. и лок. јд. именица женског рода с основом на велар: рука -

руци, ноја - нози, сврха - сврси; 

2) у ном., вок., дат., инстр. и лок. мн. именица м. р. С основом на велар: 
јунак - јунаци, јунацима, окруј - окрузи, окрузима, сиромах -
сиромаси,сиромасима; 

3) у глаголским облицима и м п е р а т и в а: иеци, иецимо, uецише (од 
старијег пекти), ЙОМОЗU, ЙОМОЗUМО, йомозuше (од ранијег йомоiiiiu), 

врши, вршимо, вршише (од ранијег врхши) и и м п е р Ф е к т а: 

иецијах, врсијах, сшризијах. 

11.2.2. у шворби речи 
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11. Промене велара К, Г, Х(палатализација и сибиларизација) 

уес odavno nije osjecao zakon ро kojemu ispred ovoga i guturali treba 
da prelaze u palatale". 

11.3. Изузеци 
Од приказаних примера прве и друге палатализације има доста 

изузетака. Разлози за та одступања су различити. 

11.3.1. Привиgни 
Са становишта језичке синхроније (данашњег стања) чини се да у 

неким речима промене велара нису извршене, мада за то ПОСТОЈе 

фонетски разлози (налазе се испред самогласника предњег реда). 

То је, међутим, само привидно тако, јер у време кад је деловао 

процес палатализације ту тих самогласника није било, па промена 

није могла бити изврше на. Тако је у речима киша, киснуши, iинуши, 

хишар, или Гркиња, gојкиња, кнеiиња, па и у промени речи: јунаке, 

руке, ноје, слуiе, снахе итд., где тада није било самогласника и или 

е, него самогласник средњег реда bL испред кога се није вршила 
палатализација. Тако је и у придевима велики, јаки, gраiи, сшроiи, 

шихи и сл. А кад су се ту у морфолошким променама нашли 

самогласници предњег реда е и и, процес палатализације није 

више деловао. То је још један доказ о временској ограничености 

ове гласовне промене. 

11.3.2. Функционални 
Функционални разлози одступања од прве и друге палатализације 

су двојаки: 1) се.манШички (тежња да се сачува гласовна структура 
основе, а тиме и значење речи и тако онемогуће подударања с другим 

речима и изазивања нејасноћа у изражавању) и 2) аршикулациони 
(тежња да се избегну сугласнички скупови тешки за изговор). 

Ових одступања, или пак дублетних решења, у српском 

стандардном језику има доста. Стога су у Речнику дата уз сваку 

реч где постоје. Овде се даје њихов општи систематски преглед. 

Велари испред и остају неизмењени у следећим речима: 

а. у хипокористицима: бака - баки и бакин, сека - секи и секин, 

зека/зеко - зеки и зекин, кока - коки и кокин, па и .мајка (бака) -
м.ајки и мајкин; 

Ь. деминутивима изведеним од тих хипокористика: бакица, секица, 

зекица, кокица, мајки ца; 
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с. у личним именима и презименима: Милка - Милки, Милкин, Анка

Анки, Анкин, Лука - Луки, Лукин (у сакралном језику и застарело 

Луци нпр. Јеванђеље uо Луци), Драја и Драјо - ДраЈи, ДраЈин, Мехо 

- Мехи, Мехин, БоgИРОlа - Боgироiи, Боgироiин, Шийка - Шuuки, 

Шиuкин, Окука - Окуки, Окукин (али у заједничким именицама 

од КОЈИХ су нека од тих презимена настала, нема одступања: шийка 

- шиuци, окука - окуци); 

d. у деминутивима од оваквих имена (с основом на велар): Милкица, 
Анкица (поред Анчица), Лукица, ДраЈица и Дрiliица, Мехица, а 

само неке имају облик с променом велара: Иванчица, Јованчица, 

Дубравчица; 

е. у неким географским именима: Мека - Меки, Волiа - Волiи, Крка

КРКU, Кркин (Кркини слапови), Бока - Боки, али Граgишка -
Граgишки и Граgишци, Пожеiа - Пожеiи и Пожези (дублетно), 

а само с променом: Африци, А.мерици, Аљасци, Корзици; 

f. у етницима: Босанка - Босанки, Босанкин, Словенка - Сло

венки, Словенкин, Личанка - Личанки, Личанкин, Белzијанка 

- Белiијанки, Белiијанкин, Бањалучанка - Бањалучанки, Ба

њалучанкин, осим кад се употребљавају као имена листова, књи

жевних дела и сл., где је правилан облик с измењеном основом: у 

Поgунавци, Србијанци; 

g. у именицама које значе неко својство: црнка - црнки, блонgинка -
блонgинки; 

Ь. у неким нашим двосложним именицама на -ка: кука - куки, чука 

- чуки, куја - КУЈи, али у већини њих с променом: рука - руци, 

ноја - нози, бука - буци, мука - .муци, окука - окуци (у презимену 

Окуки), Лика - Лици итд; 

i. у именицама страног порекла: Пасха - Пасхи, йсиха - uсuxи,јОја 

- јОЈи, лиzа - лиiи, gpoia - gpoiu, синеigоха cUHeigoxu, али ейоха 
- еuохи и еuоси, дублетно, као и именице на -ска: .маска - .маски 
и масцu, фреска - фрескu и фресцu, ху.мореска - хуморескu и 

ху.моресци, а именице на -ка углавном су с променом велара: банка 

- банци, барка - барци, маШе.маШика - .маше.машици, физика -
физици, шехника - шехници, библиошека - библиошеци итд.; 

ј. у именицама чија се основа завршава на цк, чк, ћк, шк, зi: коцка -
коцки, коцкица, шачка - шачки, шачкица, .мачка - .мачки, .мачкин, 

.мачкица, воћка - воћки, воћкица, йраћка - uраћки, uраћкица, 
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шешка - шешкu, шешкuн, шешкuца, мошка - мошкu, мошкuца, 

чешка - чешкu, чешкuца, мазiа - мазlU, мазlUН, мазluца итд. 

Због честих колебања, дублетних нормативних решења и од

ступања од палатализације и сибиларизације велара на крају основе, 

све су такве именице, као што је већ речено, уврштене у Речник, 

где су наведени њихови стандардни и нестандардни ликови. 

12. СЛОЖЕНИЦЕ, ПОЛУСЛОЖЕНИЦЕ 
И ОДВОЈЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ 

12.0. Према спојеном или одвојеном писању речи, како се писање сло
женица, полусложеница и посебних речи у реченици и различитим 

изразима назива у ПМС, или састављеном или растављеном 

писању, како се та правописна материја још именује, разликују се 

сложенице (које се пишу састављено са спојним вокалом о или без 

тога вокала), uолусложенице (спојено, с цртицом) и скуйови речи 

uовезани оgређеним значењем и функцијом у реченици (одвојено). 

Овде се наводе главна правила та три начина писања, илустрована 

одговарајућим примерима и с указивањем на значењске разлике 

између њих. 

12.1. Сложенице су речи настале срастањем двеју, понекад и више, 
самосталних речи, у једну реч, при чему тако настале речи добијају 

посебно, јединствено значење и промену, а уз извесне изузетке 

(свt}fiiлоцрвен, шdмноuлбв, црвенкасшосмеђ, uсеуgокласичан 

итд.,) и један акценат. Такве су речи, осим већ наведених, нпр. 
именице lлавдбоља, зубдбоља, исйичушура, вуцибашина, йазикућа, 

кућеuазишељ, развиiорац, затим йрошивнdйаg (уобичајено 

uрошивнбuаg), uолукруi, uouogHe, uреgсшрiiжа, uошuуковник, као 
и имена Бедiраg, Пдgiорица, Буgимuешша и сл.; придеви нд.кисео, 

омален, uреgобар, исшосмеран, нашuолдвичан, gобрдћуgан, широ

KDipyg, йлавдкос, научноисшражuвiiчкu, јужноамеричкй итд; за
менице којешша, неко, нешшо, некоји, нечији, нико, нишша, нико

јй, ничијй, igeKo, igешша, igeKoju итд; бројеви gвdнаесш (од gва на 
gесеш), тако и шрuнаесш, uешнаесш, па онда gвdgесеш, шрugесеш 

итд.; глагол и йоgндсиши, ундсиши, gдвући (и gовући), несшаши, 
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йреисйitшаши, исйлашиши итд.; прилози и речце gocKopa, оgнеgiiвно, 
оgјеgанйуш, ogcag, gocag, улёво, HQgecHo, НQчисшо, уйойрёко, урёшко, 
НQ~алосш, HaиM~ НQок~уочи, низбрg~мо~gа,gакако;предлози 

изнаg, ucuog, изван, ucupeg, Hacpeg, накрај, HQgoMaK и сл.; везници 
иако, upeMga, КQмоли, а камоли, неiоли, некмоли, а некмоли итд. 

12.1.1. Просте речи у саставу неких од овде наведених и других сло
женица, кад задржавају своја посебна значења, пишу се одвојено, 

као нпр. йо uogHe, на крај, на око, на ~алосш, и ако и сл. Тако се 
разликује uouogHe (време од поднева, тј. од 12 сати, до вечери, као 
у примеру: Раguли смо цело uouogHe) и йо uogHe (од тог времена, 
тј. од 12 сати); тако и uouogHe и накрај (предлог: Није ми ни накрај 
памети) и на крф (предлог + именица: Сшиiли смо на крај йуша), 
наоко (прилог: Овоје наоко gобро) и наоко (предлог + именица:јаја 
на око), исто као и НQиЗiлёg (прилог) и на изiлёg (предлог + именица: 
Треба йазиши на изiлеg), НQ~алосш (модална речца: То, на~алосш, 

није шачно) и на ~QЛОСйi (предлог + именица: На ~алосйi ће и 
комшија gоћи ... ). Упитна речцали пише се, по правилу, растављено 
од осталих речи (ga ли, је ли, мо~еш ли, хоћемо ли), изузев примера 
наведених под 12.1. (камоли, а камоли, неiоли, некмоли, а некмоли), 
који су изузеци од овог правила. 

12.1.2. Нека географска имена могу се писати двојако: као сложенице 
или одвојено (свака реч засебно, с посебним акцентом и променом). 

Таква су имена градова Бањалука, БањалУкё ... и (ређе) Ббња Лука, 
Ббњё ЛУкё ... , Даниловiраg,Даниловiраgа иДанилов Грбg,Данилова 
Грбgа, при чему ова два начина писања у неким случајевима упућују 

на имена различитих места, нпр.: Cйiapuipiig, Cйiapuipiiga ... (у 
Хрватском приморју) и Сшбри Грбg, Сйiброiа Грбgа (на Хвару). 

12.1.3. Већина сложеница ипак је чврсто спојена и неразлучива, наро
чито ако им је друга реч изведеница која се у том облику никако 

не употребљава самостално, као у примерима: развиiорац, gocKopa 
и сл. 

12.2. Полусло~енице су спојеви двеју посебних речи у којима једна 
одређује другу, означава ј у један појам, задржавају свака свој акценат, 

мења се само друга, док прва задржава основни облик, а везане су 

цртицом као спољним знаком полусложености. 
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12.2.1. Такве су речи: 
а. рак-рана (рак-ране, рак-рани, рак-рану .. . ), као и сuомен-uлоча, 

сuомен-чikма, јlЗор-gевојка, кремен-кд.мен, uван-цвеш, ремек
gело, клuн-чорба, длај-барјак, ћешен-iiлва, сuраш-ћуuрија, iенерал

йуковник и сл.; 

Ь. душо-бомба, душо-елекшричiiр, душо-колона, душо-лuмар, душо

йарк, душо-uуш, душо-шiiкси, душо-шрднсuорш, душо-шјжа, ду

шо-цuсшерна - кад је прва реч скраћени облик од "аутомобил", 

али душоiол, аушобидiраф, аушобиоiрдфија, аушокрuшика, аушо

суiесшија и сл. - кад душо потиче од грчке речи која значи "само": 

аушокрuшика = самокрuшика (РМС нормира спој ено писање и у 

неким случајевима и кадје први део душо од аушомдбил: аушдgром, 

аушоелекшричар), затим мошо-крос, мошо-рели, мошо-шјже и сл. -
кадје прва реч скраћена од мошоцuкл (уз ово ПМС додаје и случајеве 

кад су "удвојени форманти ... : аушо-мошо gрушшво, аушо-мошо 
шрке, аушо и мошо шрке"), али мошокулшuвiiшор, мошонаушика 
и сл. - кад та реч упућује на "мотор"; тако исто и: рбgио-амдшер, 

рбgио-guфузија, рбgио-gрdма, рбgио-емйсија, рбgио-мехдничiiр, 

рбgио-uрешuлаша, рбgио-шliласи, рбgио-шехничiiр, рбgио-сшiiница 

и сл. - кадрбgио значи електронско медијско средство, али: paguo
акшuвносш, раgиолдiија, раgиолдкашор, раgиофднujа и сл. - кадрб 

guo значи "зрачење" и фошо-аuдраш, фошо-ашељё, фошо-uзложба, 
фошо-клуб, фошо-машерuјiiл, фошо-ревија, фошо-реuоршdжа, 

фошо-реuдршер - кад први део упућује на реч "фотографија" и 

задржава свој акценат, али фошоiрдфија, фошохемија (уобичајено 

фошохемија), фошосиншеза, фошосфера, фошошерduија и сл. -
кад реч фошо значи "светлост" и не задржава акценат (ПМС даје 
предност спојеном писању без цртице и и "у устаљеним спојевима: 

фошоизgање, фошомоншажа, фошоuаuир, фошореuоршажа, фо

шореuоршер, фошореuроgукција, фошослоi, фошошехника, фошо

финиш, фошошшамuа", а одвојено "при удвајању: сликарски и фо

шомоgели "); 
с. ТВ-йрдјрам, Т-uрдфuл, А-бомба, Хб-бомба, O-Hдie, йкс-ноје, Це-gур, 

Це-мдркеш, Бе-вишдмин, УКТ-фреквенције и сл. (при чему ПМС даје 

предност спојеном писању без цртице кадје иницијална скраћеница 

састављена од два или више слова: "Тв емисија, РТВ upolpaм ... ", 
али допушта и писање с цртицом); 
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d. бдсанско-херцеiовачкй - кад се мисли на Босну и Херцеговину као 

посебне регије, као у примеру: бдсанско-херцеiовачка jpClНицa (на 

Иван-седлу), али босанскохерцеiовачкй - кад се односи на Босну и 

Херцеговину као целину: босанскохерцеговачка економска ситуација 

и сл. 

12.2.2. Као полусложенице пишу се двострука женска презимена: Аница 
Савић-Ребац, Ивана Брлић-Мажуранић, као и мушка код којих се 

мења само други део: Полиш-Десанчић, Цинцар-Марковић и сл. Ако 

се у двоструким мушки м презименима или презименима с надимци

ма мењају оба дела, пишу се одвојено, без цртице: Пешар Пешровић 

Њеiош, Пешра Пешровића Њеiоша, Пешру Пешровићу Њеiошу ... 
као и AHgpuja Качић Миошић, Јован Јовановић Змај итд. 

12.2.3. Турске феудалне титуле aia, беi, йаша, кад стоје иза имена, пишу се 
с цртицом и мењају се као други део полусложенице: Мехмеg-йаша, 

Мехмеg-йаше, Мехмеg-йаши (Сок6ловићу) или Смаил-аiа, Смаил

аЩ Смаил-аiи (Ченiйћу) и сл., али кад те речи немају значење праве 

титуле, него се употребљавају из поштовања (каткад и подругљиво), 

пишу се спојено с именом као и друге сложенице: МУјаја, Зарифа

ја, Ибрахимбеi и сл. 

12.2.4. Писање цртице у осталим случајевима приказано је уз одго
варајуће одреднице у Речнику. 

12.3. Оgвојено се пишу речи у свим примерима датим напред, уз још 
. .. . 
Један КОЈИ НИЈе поменут: када две речи означава ЈУ Један ПОЈам, а 

задржавају своје посебне акценте и промену, при чему друга реч 

одређује прву, пишу се одвојено: камен шемељац (темељни камен), 

ђаци йушници (ђаци који путују у школу), йсй лушалице (пси без 

власника, лутајући пси) и сл.; то је уједно и основни критеријум за 

одвојено писање речи у српском језику: свака посебна реч и сваки 

облик речи (ако има промену), без обзира на функцију у речени

ци и везе с другим речима, раздваја се од других речи. Тако је и у 

следећим примерима: 

12.3.1. кад предлози стоје уз енклитичке облике заменица: са мном, за 
мном, upega мном, затим за њ, у њ, upega се, уза се, за ме, за ше, у 
се, на се, uoga се и сл.; 
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12.3.2. кад стоје уз одричне заменице на ни- и опште заменице на и-, 

предлози се умећу између делова тих сложеница и пишу одвојено: 

ни за КОја, ни за шша, ни за који, ни за чији, ни са ким, ни са чим, 

и са ким, и са чим, и у чему, ни у чему, ни о коме, ни о чему, и о 

коме, и о чему, итд.; 

12.3.3. кад у састав општих заменица улазе речи ма и било, или му gpa
јо, пишу се одвојено: ма ко, ма шша, ма који, ма чији, ма какав, ма 

колики, било ко, било шша, било који, било какав, било колики (или 

ко било, шша било, који било и сл.), КО му gpaio, шша му gpaio, који 
му gpaio, какав му gpaio итд.; 

12.3.4. кад речца UО с дистрибутивним значењем стоји уз облике заменица 
пише се одвојено, као посебна реч: uо неки, UО који, UО какав: Сви 

су gобили uо неки Uоклон. - По који uуш ши шо морам рећи? - и 

сл., али кад речца изгуби дистрибутивно значење, пише се спојено 

са обликом заменице: На небу се Bugu само uокоји облачак. - Само 

uонеки, храбрији, куuају се у шако хлаgној воgи и сл; тако и заменице 

с речцом iog имају различито значење зависно од тога пишу ли се 
одвојено или спојено: кад се пишу одвојено и кад iog чува свој акценат, 
онда су то опште заменице: ко iog (свако ко), шшо iog (све што), који 
iog (сваки који, било који) и сл. а кад се пишу спојено, онда имају 
значење неодређених заменица: Koiog (неко), шшдiоg (нешто) итд.; 

12.3.5. вишецифрени бројеви од 21 и даље кад се исказују речима такође 
се пишу одвојено: gваgесеш (и) jegaH, gваgесеш (и) gBa, шриgесеш 
(и) cegaм, uеgесеш (и) шесш, gевеgесеш (и) gевеш, сшо шезgесеш 

(и) осам, xuљagy, чешири сшошине осамgесеш (и) uеш, а тако и 

редни: gваgесеш (иј uрви, gваgесеш (иј gруiи, шриgесеш (иј сеgми, 

uеgесеш (иј шесши, gевеgесеш (иј gевеши, сшо шезgесеш (иј осми, 

xuљagy чешири сшошине осамgесеш (иј шесши, уз изузетак у пош

танским упутницама и уплатницама, банковним чековима и дру

гим финансијским документима када се, ради онемогућавања кри

вотворења, пишу спојено, нпр: Дин. или КМ 1485, речима: xuљa
gучеширисшоосамgесешиuеш. Кад се пишу бројкама, бројеви већи од 

хиљаду одвајају се тачком (1.465) или се пишу с размаком (1465); 

12.3.6. кад речца uуш(ај стоји уз главне бројеве, може се писати спојено: 
gвduуш, шрiluуш (као сложенице, с једним акцентом и краћим 
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обликом речи uуш), али и одвојено: два пута, три пута, осам пута ... , 
одвојено, с акцентима обе речи и обавезно с дужим обликом uуша, 

а редни бројеви пишу се увек одвојено и с краћим обликом речи 
uуш: йрви uуш, gpyiu uуш, gесеши uуш, сшо сеgамgесеш и осми 
uуш итд.; 

12.3.7. и одрична речца не пише се одвојено од глаголских облика, 
укључујући и инфинитив: не моћи, не знаши: не моју, не знам, не 

gaм, не чух (то), не знајући, не сазнавши итд., уз неколико изузетака, 

када се пише спојено: а. у именичким, придевским, глаголским и др. 

сложеницама: именичким (незнање), придевским (неuисмен, као и у 

гл. придеву трпном: жив клан - неgоклан, жив сољен - неgосољен, 

жив печен - неgоuечен, али у поређењима одвојено: Био је не уморан 

нејо йошuуно изнемоiао) и глаголским (несшаши, неgосшајаши, 

немаши, али не имаши: Не имао од срца порода) и сл., Ь. У глаголским 

облицима: немој, немојмо, немојше; немам, немаш, нема, немамо, 

немаше, немају; нећу, нећеш, неће, нећемо, нећеше, неће, као и нисам, 

ниси, ниси, нисмо, нисше, нису (с одричном речцом ни); 

12.3.8. Одвојено се пишу и сви сложени глаголски облици: био сам, био 
бих, Ua) ћу биши, Ua) ћу раgиши, Ua) ћу ићи итд., уз један изузетак: 
облик футура 1 глагола на -ши, кад стоји без личне заменице, у 
обрнутом поретку, с енклитичким обликом помоћног глагола на 

другом месту, пише се спојено: бићу, бићеш, биће, бићемо, бићеше, 

биће, раgићу, раgићеш, раgиће, раgићемо, раgићей1е, раgиће. Глагол и 

на -ћи и у том поретку пишу се одвојено: ићи ћу, ићи ћеш, ићи ће ... 
сшићи ћу, сшићи ћеш, сшићи ће ... , gоћи ћу, gоћи ћеш, gоћи ће ... , као 
и ја ћу сшићи итд. 

12.4. Остале специфичности у вези са спојеним и растављеним писањем 
речи објашњене су уз одговарајуће одреднице у Речнику. 

13. СКРАЋЕНИЦЕ 

13.0. Скраћенице су краћи облици речи и израза, као и једночланих 
и вишечланих властитих имена, настали реДУКЦИЈОМ њихове 

нормалне гласовне структуре на Један или више словних знакова, 

чиме се постиже уштеда у писању и читању, а у неким случаЈевима 
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и у усменом говору. По свом саставу скраћенице могу бити 

једнословне, двословне и вишесловне, а могу се писати с тачком 

или без тачке, курентним или верзалним слогом, или пак само 

великим почетним словом, ћирилицом или латиницом, могу се 

читати слово по слово (бухштабирати, односно спеловати), или, 

посебно ако су лексикализоване, мењати као и друге променљиве 

речи и имена. Основни услов за употребу и разумевање скраћеница 

јесте успостављање везе између њих и пуних облика речи, израза 

или имена које симболизују. Овде се приказује писање (и изговор) 

скраћеница према саставу и начину скраћивања, а уз то се дају и 

остали подаци (о употреби великих и малих слова, стављању тачке, 

начину читања, промени и др.). 

13.1. Јеgнословне скраћенuце пишу се различито, зависно од значења 
речи или израза од којих су скраћене: 

13.1.1. малим словом (уколико није на почетку) којим почиње скраћена 
реч, једна или више њих у изразу, и то: а. с тачком (г. - господин 

или година, в. - види или век, о. г. - ове године, о. м. - овог 

месеца, в. д. - вршилац дужности) и Ь. без тачке (м - мушки, ж -
женски, с - средњи (род), ознака граматичког рода у речницима, 

Д - динар, иако је у пракси потпуно превладала скраћеница gUH.); 
тако и речи и изрази из латинског, обавезно латиничким словима: 

о. с. - opus citatum наведено дело, 1. с. - 10со citato на наведеном 
месту, р. s. - post scriptum после написаног, s.v. - sub voce код 
речи, под речју, а. а. - ad acta међу списе (с тачком) или m метар, 1 
литар или литра, g грам, t тона (без тачке, као и друге скраћенице 
мерних јединица и сл. назива које се, по закону и међународним 

стандардима, пишу латиницом, мада ПМС допушта и писање 

ћириличким словима); 

13.1.2. великим словом којим почиње скраћена реч, једна или више њих 
у изразу, без обзира на то што није властито име, и то: а. с тачком 

(М. п. - место печата и сл.) и, чешће, Ь. без тачке (нпр. у шаху : К 
- краљ, Д - дама, Т - топ, Л - ловац и сл.); тако и речи и изрази из 

латинског, само латиничким словима и с тачком: L.S. -locus sigili 
место печата, N.N.- поmеп nescio име не знам, ознака за непознату 
особу, N .В. - nota Ьепе запамти добро, не заборави и сл. 
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13.2. Двословне скраћенuце настају и пишу се на више начина: 

13.2.1. малим словима: 3. тако да се издвоје прва два сугласника и означе 

тачком: бр. - број, чл. - члан, мн. - множина, пл. - племенити, ст. 

- столеће, уч. - ученик, св. - свеска или свети и сл.; Ь. да се споје 

први и задњи сугласник у речи и напишу без тачке: др - доктор, 

мр - магистар; 

13.2.2. великим словима без тачке, кад се скраћују двочлана властита 
имена, самостална или у саставу сложених вишечланих имена: МС 

- Матица српска, МХ - Матица хрватска, НЈ - Наш језик, Јф -
Јужнословенски филолог (имена часописа), ГО - Главни одбор, ЦК 

- Централни комитет, УН - Уједињене нације сл. 

13.3. Трословне и вuшесловне скраћенuце настају, пишу се и изговарају 
такође на различите начине, којих је овде знатно више него код 

Једнословних и двословних: 

13.3.1. малим словима: 3. тако да се издвоје почетни сугласници до првог 

самогласника и означе тачком: стр. - страна, Ь. да се издвоји први 

слог са сугласницима до првог самогласника и такође означи тачком: 

арх. - архитект(а), год. - година, дем. - деминутив, ген. - генитив, 

једн. - једнина, проф. - професор, студ. - студент, разр. - разред, 

чак. - чакавски, кајк. - кајкавски и сл., с. да се издвоје прва два 

слога са сугласницима до трећег самогласника и означе тачком: 

аугм. - аугментатив, хипок. - хипокористик, суперл. - суперлатив, 

d. да се једно, два или три слова с почетка речи која се скраћује 
споје с једним или више слова из средине речи и означе тачком: 

ркт. - римокатолик, импф. - имперфкт, е. да се саставе по два прва 

сугласника двеју речи у сложеници и такође означе тачком: стсл. -
старословенски, итд.; f. да се издвоји прво слово и споји са једним 
или два слога на крају, као у примерима iђа и iђuца; 

13.3.2. великим словима без тачке: 3. издвајањем и спајањем првих слова 

сваке речи у саставу вишечланих властитих имена, осим предлога 

и везника (верзалне скраћенице): ЛМС - Летопис Матице српске, 

СКГ - Српски књижевни гласник, СКЗ - Српска књижевна задруга, 

СОШ - Санитетска официрска школа, ПДП - Партија демократског 

прогреса, РТБ - Радио-телевизија Београд, ПТТ - Пошта, телефон и 

телеграф, САНУ - Српска академија наука и уметности, АНУРС -
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Академија наука и умјетности Републике Српске, САД - Сједињене 

Америчке Државе, Ь. издвајањем почетних слова сваке речи у оквиру 

сложеница и других речи у саставу вишечланог властитог имена: 

НОБ - Народноослободилачка борба, као и у ТВ - У општем значењу 

Шелевизија. 

13.4. Лексикализоване скраћенице разликују се од претходних по томе 
што имају облик, нагласак и промену као и све друге речи српског 

језика, а настају на два начина: 

13.4.1. исто као и скраћенице из претходне тачке: Нин - Недељне 

информативне новине, Улус - Удружење ликовних уметника Србије, 

ТанјуЈ - Телеграфска агенција нове Југославије и сл.; 

13.4.2. спајањем првог слога прве речи и целе друге речи у синтагми: 
фискултура - физичка култура, или првих слогова обеју речи у 

двочланом властитом имену: Нолиш - Нова литература, или прва 

два слога првих речи трочланог имена и прво слово задње: Бемус 

- Београдске музичке свечаности и сл. 

13.5. Приказане скраћенице читају се и мењају на различите начине: 

13.5.1. у изговору: а. свако слово засебно или бухштабирањем (спело
вањем): мл. /м-п/, в.д. /ве-де/, РТБ /ер-те-бе/, ЦК /це-ка/ и сл., Ь. 

пуним речима које замењују: ч. /читај/, г. /господин/, п. /номинатив/, 

m /метар/, g /грам/, бр. /број/, разр. /разред/, ркт. /римокатолик/, стсл. 
/старословенски/, гимн. /гимназија/ итд., с. на више начина: проф. / 
проф/ или /професор/ САД /ес-а-де/ или /сједињене америчке државе/, 

НОБ /ноб/ или /ен-о-бе/ или /народноослободилачка борба/; d. као 
и друге речи у српском језику (лексикализоване скраћенице): Нин / 
нин/, УЛУС /улус/ Танјуг /танјуг/, Нама /нама/, Нолит /нолит/ итд. 

13.5.2. Скраћенице су у тексту или: а. непроменљиве, као бр., ЧЛ., н. 
д., год., проф., синг. и сл., или Ь. променљиве, и то на два начина: 

(1) додавањем наставака на основни облик: НОБ, НОБ-а, НОБ-у ... , 
АВНОЈ, АВНОЈ-а, АВНОЈ-у ... , СОШ, СОШ-а, СОШ-у ... , АНУРС, 
АНУРС-а, АНУРС-у, а тако често и САД /ес-а-де/, САД-а /ес-а-деа/; 

итд. и (2) заједно с наставком, као и остале речи: Авној, Авноја, 
Авноју ... , Нин, Нина, Нину ... , Улус, Улуса, Улусу ... , Танјуг, Танјуга, 
Танјугу ... , Бемус, Бемуса, Бемусу, Нолит, Нолита, Нолиту. Тако 
се мењају и друге њима сличне наше и стране скраћенице: Удба, 
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Удбе, Удби ... , Фифа, Фифе, Фифи ... , Унра, Унре, Унри ... , Унеско, 
Унеска, Унеску ... , Уницеф, Уницефа, Уницефу ... , као и придеви: 
Унрuна йомоћ, Унесковu фонgовu и сл. 

14. ПРОМЕНЕ РЕЧИ И ОБЛИЦИ С РАЗЛИЧИТИМ 
НАСТАВЦИМА 

14.0. Промена речи (именица, замени ца, придева, бројева и глагола) у 
српском језику веома је сложена. Има много различитих облика, 

чија је употреба нормирана граматичким правилима. У говорној 

пракси, међутим, често се јављају недоумице који је од тих обли

ка правилан, а који није, нарочито кад су у питању облици с раз

личитим наставцима, па се стога овде, по врстама променљивих 

речи - именским и глаголским, уз приказ модела даје преглед таквих 

облика. 

14.1. И м е н и Ц е имајунајвишеразличитихобличкихнаставакаувокативу 
једнине и генитиву множине, а зависно од рода и граматичких . . 
СВОЈстава и у другим падежима, нпр. у инструменталу Једнине 

именица мушког рода с основом на сугласник (1 деклинациона 
врста). 

14.1.1. Именице мушког рода завршавају се на сугласник (жuвош, јелен 
и сл.) или на -о и -е (Марко, Павле). Посебно двојак облик имају 

именице страног порекла на -uјум: сuмйозuјум и краће сuмйозuј, 

акварuјум и краће акварuј, и сл. Први облик много је чешћи у 

српској говорној И стандарднојезичкој пракси, док се други облик 

јавља веома ретко и више одговара хрватском језичком стандарду. 

Ипак, тај је краћи облик остављен у загради, и то из два разлога: 

први, што се, као што је већ речено, понекад јавља и у српском 

језику, па се отвара могућност да се и он употребљава уколико буде 

превладавао и, друго, да би се у њиховој промени указало на разлике 

у појединим падежима, нпр. инструменталу једнине: акварuјумо.м 

и акварuје.м. Стандардни облик на -uјум, који превладава у српском 

језику, стављен је на прво место као одредница, а овај други у 

заграду, што значи да се и он може употребљавати у властитом 
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говору, уколико је некоме ближи. (ПМС даје оба ова облика као 

равноправне у истој одредници: "акваријум и аквариј".) 

Именице мушког рода могу имати различите облике у следећим 

падежима: 

а. у вокативу једнине: 

најчешће насшавак -е: живо ш - живоше, јелен - јелене, Мураш

Мураше и друге с основом на непалатал, укључујући и веларе к, ј, 

х, који се испред тога наставка мењају у ч, ж, ш: војник - војниче, 

gpyi - gруже, gyx - gуше, затим 

насшавак -у: .мач - мачу, Ковач - Ковачу, .муж - мужу, .миш -
мишу, .млаgић - млаgићу, с.муђ - смуђу, крај- крају, завичај -
завичају, краљ - краљу, коњ - кољу И друге с основом на палатал; 

коњиц - кољицу, шшиiлиц - шшиiлицу, где то Ц није настало у 

процесу друге палатализације (као у примеру: .месец - месече и 

сл.); Француз - Французу, Енiлез - Енiлезу и друге с основом на 

з; .мачак - мачку, жишак - жишку, као још неке именице на -(а)к 

(с непостојаним а), где би с наставком -е и гласовних промена које 
би потом уследиле, настали облици подударни С другим речима: 

.маче, жиче, и сл.; јрех - lреху, и друге једносложне (у ијекавском 

и дво сложне) именице на -х; Абgулах - Абgулаху, Сејфулах -
Сејфулаху, као и друга лична имена оријенталног порекла, у којима 

је други део реч Алах, која такође у вокативу има исти наставак: 

Алах - Алаху, али ијош нека: Рефик - Рефику, Шефик - Шефику, 

Тарик - Тарику (уз чешће: Рефик, Шефик, Тарик = номинативу 

једнине); 

насшавак -о: само у речи синак - синко (поред синак = номинативу 
једнине); 

насшавак -е или -у (дублетно): секрешар - секрешаре и секрешару, 

iocuogap - lосйоуаре и lосйоуару, йисар - йисаре и йисару, йасшир 

- iiасшире и iiасширу, iовеgар - lовеуаре и lовеуару (уз изузетке: 

царе, Лазаре, минисшре и сл.); 

без насшавка (облик = номинативу): уз већ поменути дублетни облик 
синак, још и брашац, сокалак и још неке, затим, такође дублете, 

Рефик, Шефик, Тарик, а једино тако (= номинативу) Франц, Фриц, 
Макс, Дик, Џек, Жорж, Фриgрих, Хајнрих, Бах, Сйак, Фош и друга 

страна имена и презимена на -Ц, -с, -к, - х, -ж, -ш (али: Черчuле, 

Герхаруе, Ричарgе, Вuлсоне, Бранше, Насеру, Ајзенхауеру), као и 
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словенска презимена на -ов, -ев, -ин: iосйоgине Арсов, йреgсеgниче 

Поiiов, йрофесоре Баковљев, колега Савин, Рауин и сл. 
(Именице мушког рода које се мењају по ЈП деклинационој врсти: 

суgија, влаgика, йайа, йаша, хаџија, Немања, Новица, Влаgеша, 

Илија, Томица, Перица и сл. подударају се, уз незнатне изузетке, с 

променом именица женског рода те врсте. Слично томе, именице као 

Мирко, Павле, мењају се као именице средњег рода са једносложном 

променом, в. под т. 14.1.3.) 
Ь. у инструменталу једнине 

наставак -ом: бобом, шоiiом, lрауом, iiлошом, йраlОМ, шраlОМ, 

раком, возом, косом, шефом, gланом, iiешлом, сшрахом и другим 

именицама с основом на непалатал. 

наставак -ем: мачем, но;ж:ем, мишем, Мuлошем, бојем, йањем, 

чекићем, Мuлићем, смуljем, свецем, коцем и другим именицама 

с основом на палатал и сугласником ц, осим именица код којих 

се у основи (обично једносложној), у слогу испред наставка нађе 

самогласник е, што доводи до прогресивне дисимилације, па се е 

у наставку -ем замењује са -о: Беч - Бечом, јеж - је;ж:ом, крйеж 

- крiiе;ж:ом, леш - лешом, кеј - кејом, кељ - кељом итд.; али у 

инструменталу именица на -шељ ипак остаје: учишељ - учишељем, 

роgишељ - роgишељем, йријашељ - iiријашељем и сл. 

с. у номинативу множине наставак је само -и, али испред њега, као и 

испред осталих множинских падежа, може доћи инфикс -ов- односно 

-ев-. Ову тзв. дугу множину имају готово свеједносложне име

нице, и то: 
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са инфиксом -ов-: робови, шоiiови, lpagoBU, iiлошови, йраlови, 
шраlови, ракови, возови, косови, шефови, gланови, сшрахови и 

друге именице с основом на непалатал; 

са инфиксом -ев-: мачеви, му;ж:еви, мишеви, бојеви, йањеви, 

смуljеви, беџеви, iiришшеви, gа;ж:gеви и друге именице на палатал 

и сугласничке скупове шш и жg. 

Дугу множину имају и двосложне именице на -(а)м, -(а)н, -(а) 

њ,-(а)љ, -(а)р, С непостојаним а испред завршног сугласника: заја.м, 

Йоја.м, ован, ражањ, iлежањ, чешаљ, шuiар, чабар - зајмови, 

йојмови, овнови, ражњеви, иежњеви, чешљеви, шиlpови, чаброви ... 
и вишесложне на -ао « ал): кабао, кошао, орао, йосао, уЈао - каблови, 

кошлови, орлови, fiослови, уиови итд. 

Изузетно, к р а т к у м н о ж и н у имају једносложне именице: 
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опште: gaH, ђак, iосш, йас, коњ, мрав, йрсш и др. - уани, ђаци, 

lосши, иси, кољи, мрави, ирсши ... 
именице које означава ју имена народа, као Гош, Баск, скиш, Рус, 

Чех, па и Срб(ин) - Гоши, Баски, Скиши, Руси, Чеси, Срби ... 
мерне и новчане јединице јрам, саш, ваш, волш, ом, јен, злош и др. 

- Јрами, саши, ваши, волши, оми, јени, злоши ... 
Двојаку множину, дугу (обичнију) И краћу (мање обичну) могу 

имати неке именице као лейшир, iолуб, вuшез, йрсшен, случај -
леиширови, lолубови, вишезови, ирсшенови, случајеви и леишири, 

lолуби, вишези, йрсшени, случаји итд. 

d. у генитиву множине: 
наставак -а (и дуга и кратка множина): црва, мрава, коља, УРУЈова, 

лавова, учишеља, врабаца, чuшалаца и сл.; 

наставак -й (углавном с кратком множином): љууи, месеци, иари, 

хваши, ваши (али кuловаша), саши (у значењу 60 минута, за 
разлику од сашова - часовнйка); 

наставак -иЈУ (генитив старе двојине): ирсшију, ндкшију, lдсшију 

(поред архаичног и необичног ирсши, ндкши, lдсши и ирсша, 

нокаша, lосша). 

е. Именице на -исш(а) у једнини имају промену по трећој (женској) 

деклинацији: шаксисш(а), шаксисше, шаксисши ... а у множини 
се мењаЈУ као именице мушког рода прве деклинационе врсте: 

раgисши, раgисша, раgисшuма, итд. 

с. Именице типа бирдкраш(а), gе.мдкраш(а) у једнини се доследно 

мењају по трећој (женско ј) деклинацији: gе.мдкраш(а), уемдкра

ше, gе.мдкраши ... а у множини имају двојаку промену: уемдкра
ши, gе.мдкраша, gемдкрашuма и gе.мдкраше, gемдкраша, уемд

Крашама .... 
g. Двосложни хипокористици (имена одмила) с дугоузлазним акцен

том изведени од личних имена типа Јово, А1јјо, и слична презиме

на: Хумо, Лојо, Којо, и сл. имају различиту промену. Лична имена 

мењају се на три начина: 1) Јова, Јове, Јави ... (по трећој, женској 
деклинацији), 2) Јово, Јова, Јову ... (по првој, мушкој деклинацији) и 
3) Јово, Јове, Јави ... (по мешовитој деклинацији). Тако и А1јја, А1јје, 
А1јји ... , А1јјо, А1јја, Мјју .... и МУЈо, А1јје, А1јји. Презимена тога типа 
(Хумо, Лојо, Којо и сл.) имају мешовиту и мушку деклинацију: ХУМО, 

Хуме, ХУми, .... Хумо, Хума, ХУМУ, итд. Као singularia tantum, ова имена 
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немају облике множине. Први тип 16ва, 16вё, 16ви, карактеристичан је 

за источне, екавске говоре, други тип Јово, Јова, Јову, карактеристичан 

за источнохерцеговачке и црногорске говоре, а трећи тип Јово, Јовё, 

Јови ... за западне (босанске и крајишке) говоре. Сва три ова типа 
промене прихваћена су у стандардном језику и употребљавају се по 

слободном избору, односно, према томе из кога краја потиче носилац 

имена. 

14.1.2. Именице женског рода 

14.1.2.1. на -а у номинативу (ПI врста) имају 
а. у вокативу једнине: 

наставак -о: жено, сесшро,руко,јабуко, као и неке именице мушког 

рода на а: uашо, влаgико, вођо; Србијо, Шу.маgијо, Лико, Славонијо, 

Боко, Босно, Херцеlовино и друга географска имена која нису 

настала поименичавањем придева; Јово, Перо, Даро, Маро, Мујо, 

Фахро и друга мушка и женска имена одмила (хипокористици) с 

дугоузлазним акцентом у номинативу: Й во или Й ва - Иво, Фахро 
или Фtixра - Фахро сл.; 

наставак -е: lосиођице, колеlинице, Анице, Марице, Љубице, 

Јовице, Микице и други апелативи и лична имена на -ица, с 
. . 

изузетком мушких имена КОЈа се подудараЈУ са женским, где су 

старији граматичари препоручивали облик на -а, једнак номинативу: 

Новица; 

наставак -а (= номинативу): .ма.ма, шаша, баба, gega, чича, шешка, 
сшрина, у јна и друге именице које означава ју родбину или својту 

(с неколико изузетака: ујко, сшрико) и сл.; 

лична имена и презимена (осим већ поменутих двосложних 

хипокористика с дугоузлазним акцентом, које имају наставак -о): 

Анка, Мuлка, Влаgеша, Немаља, Марија, Фахрија, Азра, Лејла, 

Добрuла, Тесла, Личина, Шакоша, Џа.моља, итд., 

географска имена настала поименичавањем придева: Хрвашска, 

Француска, Чешка, Словачка, Мађарска и сл.; 

Ь. у генитиву множине: 
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наставак -а: женii, gевојiiКii, клуuii, влаgiiкii, uашii, иаиа, као 

и већина других именица овог типа, посебно оних које имају 

непостојано а - цркава, варијанаша, Uрu.меgаба, поред варијанши, 

uрu.меgби; 
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наставак -й: лоiiшii, казнii, крешњii, шешњii, смешњи и све друге 

које би се с непостојаним а између завршних сугласника у основи и 

генитивним наставком -а подударале с тим обликом неких других 

именица: лоiiiiшii, казiiнii, крешiiњii, шешiiњii, смешiiњii (лоuаша, 

казан, крешање, шешање, смешање), и сл., али и друге: мдлби, 

жалби, HeiipiiBgu, чавки, борби, кав,и итд.; 
наставак -.9: рУку, но,у, слу'у, што је наставак дуала. 

14.1.2.2. Именице женског рода на сугласник или на -о « л) у номинативу 
(IV врста) имају: 

а. у инструменталу Једнине: 

наставак -и: сшвари, млаgосши, мисли и напоредо с њим 

наставак -ју: сшвiiрју, млаgошћу, мuшљу, коме се даје предност у 

стандардном језику кад тај облик стоји без одредбе, због избегавања 

нејасноћа, као у примеру: То се млаgошћу (не млаgосши, јер би се то 

схватило као дати в) не може йравgаши, али: То се њиховом млаgошћу 

(или млаgосши, свеједно) не може uравgаши; 

Ь. у генитиву множине: 

- наставак -й: мисли, замисли, па и кокдши, ваши, уши (вашки) и 

- наставак -иЈУ: кокдшију, вашију, ушију. 

14.1.3. Именице средњег рода (и једнакосложне и неједнакосложне) 
имају 

а. у номинативу, акузативу и вокативу једнине: 

наставак -о: село, коло, олово, сребро, бла,о и друге с основом на 

непалатал, укључујући и неједнакосложне с уметком -с-: шело, 

чуgо (мн. шелеса, чуgеса = велика тела, велика чуда, уз неутрално 

шела, чуgа); 

наставак -е: йоље, знање, звање, биље, лишће, йруће, цвеће, воће 
и друге с основом на палатал, међу којима је највише збирних 

именица, као и неједнакосложне с умецима -н- и -ш-: име, виме, 
йрасе, шеле (ген. једн. имена, вимена, йрасеша, шелеша итд. у свим 

падежима једнине и множине); 

Ь. у инструменталу једнине: 

наставак -ом: селом, колом, оловом, сребром, бла,ом, шелом, чуgом . . 
И друге на -о у ном. Једнине, као и неЈеднакосложне на -е: именом, 

вименом, iiрасешом, шелешом; 

наставак -ем: йољем, знањем, звањем, биљем, лишћем, йрућем, 

цвећем и друге с наставком -е у ном. једнине; 
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с. у номинативу множине: 

наставак -а: села, кола, шела, чуgа, йоља, звања, знања итд., осим 

збирних, које немају множине; 

наставак -и: очи, уши, само у значењу органа вида и слуха и тада 

су женског рода, а у другим значењима наставак -а: ока (на мрежи), 

уха (заврнути крајеви листова у свескама и књигама и сл.); 

наставак -ag: йрасау, шелаg,јаlњаg (збирне именице уместо праве 
множине); 

d. у генитиву множине: 
наставак -а: села, кола, шела, чуgа, йоља, знања итд.; 

наставак -иЈУ: очију, ушију (из дуала); 

наставак -и: йрасауи, шелаgи, јаlњауи, што је, заправо, наставак 

генитива једнине, јер збирне именице немају множине, а овде само 

замењују облике множине. 

14.2. 3 а м е н и Ц е су променљиве речи које замењују друге именске 
речи (именице, придев е и бројеве) и којима се упућује на бића, 

предмете и појаве или на њихове особине, квалитет, квантитет и 

сл., а карактеристичне су више по броју врста него по различитим 

облицима у промени. 
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Има седам, а ако се узму посебно упитне и односне, које су 

једнаке обликом, али различите значењски и функционално, онда 

је осам врста заменица: 1) личне: ја, ши он, она, оно, ми, ви, они, 
оне, она, с повратном себе (се); 2) присвојне: мој, швој, њеiов, њен 
(њезин), наш, ваш, њихов (њин) и свој (присвојна заменица за свако 

лице); 3) показне: овај, шај, онај (за упућивање на бића, предмете 
или појаве), овакав, шакав, онакав (за упућивање на квалитет), 

оволики, шолики, онолики (за упућивање на квантитет); 4) и 5) 
упитно-односне: ко, шшо, који, чији, какав, колики; 6) неодређене: 
неко, нешшо, некоји, нечији, некакав, неколик(и); 7) одричне: нико, 
нишша, никоји, ничији, никакав, николик(и); 8) опште: свако, свашша, 
свакоји, свачији, свакакав, савколик(и) или васколик(и); ико, ишша, 

икоји, ичији, икакав, иколик(и) и др. Функционално, а делимично и по 

промени, све заменице се деле на именичке и Йриgевске. Именичке 

стоје самостално и замењују имена. То су: личне и йоврашна, а од 

осталих ко, шшо и с њима сложене неко, нешшо, нико, нишша, ико, 

ишша итд. Све остале заменице су придевске. 
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14.2.1. Личне заменице 1. и 2. лица једнине и множине ја, шИ, ми, ви и 
повратна заменица себе имају промену која се у зависним падежима 

донекле слаже с променом именица женског рода на -а (П! врсте), 

имају наглашене, а у неким падежима и ненаглашене (енклитичке) 

облике:ја, мене (.ме), мени (.ми), - , (са) мном (кад стоји с предлогом) 
или мноме (без предлога), (о) мени; ши, шебе (ше), шеби (ши), шебе 

(ше), ши, (с) шобом, (о) шеби; ми, нас (нас), нама (нам), нас (нас),-, 

(с) нама, (о) нама: ви, вас (вас), вама (вам), вас (вас), ви, (с) вама, 

(о) вама; йоврашна заменица: ном. -, ген. себе (се), дат. себи (си -
у српском нестандардно), ак. себе (се), вок. -, инстр. (са) собом), 
лок. (о) себи. Личне заменице 3. лица једнине и множине имају 
специфичну промену, донекле сличну придевској: 

ОН, оно она они, оне, она 

њеiа (ia) ње (је) њих (их) 
њему (.му) њој (јој) њима (им) 

њеiа (ia, њ) њу (ју) њих (их) 

њим њом њима 

(о) њему (о) њој (о) њима 

(Ненаглашени, енклитички облици дати су у заградама иза 

наглашених, пуних облика.) 

14.2.2. Остале замени це мењају се или по непотпуној именичкој (не
одређеног вида, како су препоручивали старији граматичари) или 

по придевској деклинацији (одређеног вида, уз оне неодређеног, 

где је у савременом језику превладала такође придевска промена 
њеiовоiа): 

14.2.2.1. по именичкој промени нпр.: њеlов, њеlова, њеlову ... , њен, њена, 
њену ... , њезин, њезина, њезину ... , неколик, неколика, неколику ... и 
сл., уз данас обичније: њеiов(а), њеiовоi(а), њеiовом(е) ... , њезин, 
њеЗИНОI(а), њезином(е) ... итд. 

14.2.2.2. по придевској промени: њеiов, њеiовоi(а), њеiовом(е) ... , њен, 
њеноi(а), њеном(е) ... , њезин, њезиноi(а), њезином(е), њихови, њихових, 
њиховим(а) ... , неколики, неколиких, неколиким(а) ... 

14.2.2.2.1. Неке од заменица које се мењају по придевској деклинацији 
имају дуже (несажете) и краће (сажете) облике: мој, Mojei(a) или 
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мој(а), мојем(у) или мом(е) ... , швој, швојеi(а) или швоi(а), швојем(у) 
или швом(е), који, којеј(а) којем(у) или који, кој(а), коме итд. 

14.2.2.2.2. Ове заменице, као и придеви одређенога вида, имају у неким 
падежима покретне вокале а, е или у. 

14.3. П р и 9 е в и имају двојаку деклинацију: непотпуну именичку (при
деви неодређеног вида, тј. они који се у мушком роду завршавају на 

сугласник, а у женском и средњем роду имаЈУ наставке -а, -о, нпр. 

gобар, gдбра, gдбро) и придевску (придеви одређеног вида, тј. они 

који се у мушком роду номинатива једнине завршавају на дуго й, 

а у женском и средњем роду на -а, и -о (gобрй, gобрii, gОбрО). Сви 

придеви немају одређени и неодређени вид. 

14.3.1. Непотпуна именичка промена, која се у српском језику све више 
губи: gобар (рад, човек), gобра (рада, човека), gобру (раду, човеку), 

gобар (рад) или gобра (човека), - ,gобрим (радом, човеком), (о) 

gобру (раду, човеку). 

14.3.2. Придевска промена: gобри (рад, човек), gоброi(а) (рада, човека), 
gобром(е) (раду, човеку), gобри (рад) или gоброi(а) (човека), gобри 

(раде, човече), (с) gобрим (радом, човеком), (о) gобром(е) (раду, 

човеку). И овде се, као што се види, у неким падежима јављају 

покретни вокали, па тако имају дуже облике с тим вокалима (go
броiа, gоброме) и краће, без тих вокала (gоброi, gобром), који 

се употребљавају по слободном избору, осим кад треба нешто 

нагласити, где је боље употребити дуж и облик: Узалуg је iлуйоiа 

савеШоваШи. 

14.3.3. Придеви који се могу поредити граде компаратив додавањем 
наставака: а. -ји: љуш- љући, јак - јачи, шуй - шуиљи, или на 

окрњену основу: крашак - краћи « крашји), gубок - gубљи « gубји), 
висок - виши « висји), gалек - уаљи « gалји) - у свим случајевима 

с јотовањем, Ь. -ији: чисш - чисшији, боiаш - боlашији, висйрен 

- висuренији и с. -ши: лак - лакши, мек - мекшu, лей - леuши; 

итд. 

1400 

Посебне облике у компарацији (тзв. "неправилну компарацију") 

имају придеви: gобар, бољи, најбољи; зао, ,ори Hajlopu; велик, већи, 
највећи; мален, маљи, најмаљи. 
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(Уз сваки компарабилни придев у Речнику у чијој су компарацији 

могуће грешке наведени су правилни облици компаратива и 

суперлатива, с упозорењем на грешке које се јављају у пракси.) 

14.4. Б р о ј е в и по значењу могу бити: основни: jegaH, -gна, -gнО, gва 
(за мушки и средњи род), gве (за женски род), шри, чешири, йей1, 

йешнаесш, gваgесеш итд. (за сва три рода),реgни: йрви, gруiи, шрећи, 

чешврши, йеши, йешнаесши, gваgесеши, шриgесеши (с посебним 

облицима за женски и средњи род: йрва, йрво, вруја gpyio итд.) и 
збирни: ввоје, шроје, чешворо, йешоро, йешнаесшоро, gваgесешоро, 

шриgесешоро, док су облици на -еро (четверо, петеро, петнаестеро 

итд.) карактеристични за хрватски стандард, а у српском су 

покраЈИНСКИ или су застарели. 

14.4.1. Од основних бројева мењају се по падежима само јеван, -вна, -вно, 
вва и вве, шри и чешири, а остали су непромењиви (индеклинабилни), 

а обично и најчешће не мењају се ни вва, шри и чешири кад стоје иза 

предлога. Бројевијеgан,јеgна,јеgно мењају се по придевској промени, 

као придеви одређеног вида: јеван ијеgно, јевној(а), jegHoM(e) ... , а 
вва, вве, шри и чешири по посебној промени, с облицима старе 

двојине (дуала): вва, gвају, gвама вва, вва, ввама, ввама (за мушки и 

средњи род у оба изговора); вве, ввеју, ввема, вве, вве, gвема, gвема 

(тако и обе, обеју, обема ... ), ијекавски: gвије, gвију, Ввјема .... , као 
и: обје, обију, објема ... (за женски род); шри, шрију, шрима, шри, 
шри, шрима, шрим; чешири, чеширију, чеширма, чешири, чешири, 

чеширма, чеширма, мада се деклинација бројева шри и чешири у 

савременом језику готово потпуно изгубила. 

14.4.2. Редни бројеви мењају се као придеви одређеног вида: йрви, йрвој(а), 
йрвом(е), йрвој(а) (уз именице за живо) или йрви (уз именице за 

неживо), йрви, йрвим, (о) йрвом(е) итд. 

14.4.3. Збирни бројеви мењају се у савременом језику све ређе, иако па
дежни облици постоје: ввоје, gBojeia или gBoia, gBoje, gBoje, (с) gBoMa, 
(о) ввома или ввојему, ввоме или ввома тако и шроје, шроiа, Шроме ... , 
чешворо, чешворiа или чешверiа, чешвороме или чеШвероме ... итд. 
као што се мењају и бројевни придеви gвоји, шроји: ввоја враша, 

шроја враша, чешворе очи ... 
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14.5. Г л а i о л и имају веома развијен систем облика. Осим инфинитива: 
чuшаши, ту су још облици за садашње, прошло и будуће време: 

за садашње ирезенш; за прошло аорисш, имиерфекш. иерфекш. 

илусквмиерфекш; за будуће фушур ирви и фушJlP (јруји или еiзакшни), 

за начин: заповедни - имиерашив и погодбени - конgиционал или 

иошенцијал, затим два глаголска придева - раини или акшивни 

и шрини или иасивни и два прилога - саgашњи и ирошли. У 

савременом језику имперфект, па и аорист, све се више губе и ретко 

се употребљавају. 

14.5.1. По саставу и начину творбе глаголски облици могу бити иросши 
и сложени. Прости облици мењају се по лицима (по три лица, у 

једнини и множини), а сложени, који се састоје од енклитичких 

(ненаглашених) облика помоћних глагола и придева радног имају 

још и категорију рода (мушки, женски и средњи), као и глаголски 

придеви у њиховом саставу: онје чишао, онаје чишала, оно (дете) 

је чишало; мн. они су чишали, оне су чишале, она су чиШала. 

14.5.1.1. Прости глаголски облици: ирезенш, аорисш, имиерфекш, 
имйерашив, iлаiолски ириgев pagHU, iлаiолски йриgев шрини 

и iлаiолски ирилози (саgашњи и ирошли) творе се тако да се на 

инфинитивну или презентску основу додају наставци, осим гл. 

прилога садашњег, који има посебан начин творбе. 
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ирезенш од презентске основе и наставака: 

1) -ем, -еш, -е, -емо, -ете, -:9: шресем, шресеш, шресе, шресемо, 
шресеше, шресу; иечем «иекем), иечеш, иече, иечемо, иечеше, 

иеку (са променом к> ч испред е у свим облицима, осим 3. л. 
мн., где је наставак -у); 

2) -јем, -јеш, -је, -јемо, -јеше, -ју: вичем «викјем), вичеш, виче, 

вичемо, вичеше, вичу (с променом к > ч у свим облицима); 
3) -iiм, -iiш, -а, -iiмo, -iiше, -ају: чuшiiм, чuшiiш, чuшii, чuшiiмо, 

чuшiiше (или чuшdмо, чuшdше), чuшају; 

4) -им, -иш, -и, -имо, -ише, -е: мислим, мислиш, мисли, мислимо, 
мислише, мисле. 

аорисш од инфинитивне основе (свршених, врло ретко несвршених 

глагола) и наставака: 

1) -х, - ,- , -смо, -сше, -ше: скдчих, скочи, скочи, скдчuсмо, скдчисше, 
скдчише (као и други глаголи с основом на самогласник); 
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2) -ох, -е, -е, -осмо, -осше, -оше: леiох, леже, леже, леiосмо, леiосше, 
леiоше (и други с основом на сугласник, при чему се велари к, 

"ј, х испред е у 2. и 3. л. јд. мењају у Ч, ж, ш). 
имйерфекш од презентске или инфинитивне основе (несвршених 

глагола) и наставака: 

1) -ах, -iiше, -iiше, -асмо, -iiсше, -аху: чuшiiх, чuшiiше, чuшiiше, 
чuшiiсмо, чuшiiсше, чuшiiху; 

2) -јах, -јiiше, -јiiше, јасмо, -јiiсше, -јаху: умејах, умејiiше, умејiiше, 

умејасмо, умејiiсше, умејаху; 

3) -ијiiх, -ијiiше, -ијiiше, -ијiiсмо, -ијiiсше, -ијiiху: йецијiiх, йецијiiше, 

йецијiiше, йецијiiсмо, йецијiiсше, йецијiiху (с променом велара к, 

"ј, х испред и у сибиланте Ц, з, с); 

(Помоћни глагол биши има двојаке облике имперфекта: бејiiх, 

бејiiше ... , ијек. бйјiiх, БЙјiiше ... , и бех, беше .. , ијек. бјех, бјеше ... ) 
имйерашив има просте облике за 2. л. јд. и 1. и 2. л. мн., за 1. л. јд. 
нема, а за 3. л. јд. и мн. императивна значења се изричу сложени м 
облицима: речју нека и 3. лицем јд. или мн. глагола који се мења); 
прости облици творе се од презентске основе (по М. Стевановићу, 

од окрњеног облика 3. л. мн. презента) и наставака: 
1) -и, -имо, -ише: pdgu, (нека pagu), рdgимо, рdgише, (нека page), 

реци, (нека рекне) рецимо, рецише - са сибиларизацијом велара 

(нека рекну); 

2) -ј, -јмо, -јше: чuшiiј, (нека чиша), чuшiiјмо, чuшiiјше, (нека чи-

шају); 

3) -ји, -јимо, -јише: gdju, (нека gaje)gdjUMO, gdјише; (нека gajy; 
iлаiолски йриgев pagHU од инфинитивне основе и наставака за сва 
три рода и оба броја: 
1) -о, -ла, - ло, -ли, -ле, -ла: рауио, рdguла, рdguло, рdgилu, рdguле, 

рdgила, као и други глаголи с основом на самогласник; 

2) -ао, -ла, -ло, -ли, -ле, -ла: рекао, рекла, рекло, рекли, рекле, рекла, 
као и други глаголи с основом на сугласник; 

iлаiолски йриgев шрйни од инфинитивне или презентске основе и 

наставака за сва три рода и оба броја: 

1) -н, -на, -но, -ни, -не, -на: чувiiн, чувiiна, чувiiно, чувани, чувiiне, 

чувiiна; 

2) -ен, -ена, -ено, -ени, -ене, ена: gOHeceH, gOHeceHa, gOHeceHO, go
несени, gOHeCeHe, gOHeceHa; 
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3) -ш, -ша, -шо, -ши, -ше, -ша: мдкнуш, мдкнуша, мдкнушо, мдкнуши, 
мдкнуше, .мдкнУШа; 

йрилоi саgашњи од трећег лица презента множине несвршених 

глагола и наставка -ћи: чйшаЈУћи, раgећи, .мuслећи, шјЈчећи итд. 

йрилоi йрошли од инфинитивне основе свршених глагола и 

наставака: 

1) -в или -вши: бацuв(ши), казав(ши) и други глагол и с основом на 
самогласник, 

2) -ав или -авши: рекав(ши), леiав(ши), МОiдв(ши) и други глагол и 
с основом на сугласник. 

14.5.1.2. Сложени глаголски облици: uерфекш, йлусквамuерфекш, фушур 
йрви (који поред ових има и просте облике, в. 14.5.2.) и фушур 
gруiи (еiзакшни), конgиционал (йошенцијал) йрви и конgиционал 

(uошенцијал) gруiи творе се од различитих облика помоћних 

глагола јесам, биши или хшеши и глаголског придева радног (с 

изузетком футура првог, који се твори од пуног или окрњеног 

облика инфинитива) глагола који се мења: 
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uерфекш од енклитичких облика помоћног глаголајеса.м (сам, си,је, 

смо, сше, су) и придева радног глагола који се мења: ја сам iлеgао, 

ти си iлеgао, он је iлеgао, ми с.мо iлеgали, ви сше iлеgали, они су 

iлеgали; за женски род iлеgала, за средњи iлеgало, као и у другим 

сложен и м облицима с придевом радним); 

uлусквамuерфекш од перфекта или им перфекта помоћног глагола 

биши и придева радног глагола који се мења: ја сам био (бејах или 

бех) гледао, ти си био (бејаше или беше) iлеgао, он је био (бејаше 

или беше) iлеgао, ми смо били (бејас.мо или бес.мо) iлеgали, ви сше 

били (бејасше или бесше) iлеgали, они су били (бејаху или беху) 

iлеgали; 

фушур йрви од енклитичких облика помоћног глагола хшеши (ћу, 

ћеш, ће, ћемо, ћеше, ће) и инфинитива глагола који се мења: ја ћу 

iлеgаши, ти ћеш iлеgаши, он ће iлеgаши, ми ће.мо iлеgаши, ви ћеше 

iлеgаши, они ће iлеgаши; 

фушур gруiи од презента пуног, наглашеног облика презента 

помоћног глагола биши и придева радног глагола који се мења: ја 

буgе.м iлеgао, ти буgеш iлеgао, он буgе iлеgао, ми буgе.мо iлеgали, 

ви буgеше iлеgали, они буgу iлеgали; 
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конgиуионал (йошенуијал) йрви од енклитичких облика аориста 

помоћног глагола биши (бих, би, би, бисмо, бисше, би) и придева 

радног глагола који се мења: ја бих iлеgао, ти би iлеgао, он би iлеgао, 

ми бисмо iлеgали, ви бисше iлеgали, они би iлеgали; 

конgиуионал (йошенуијал) f!шiи. редак облик, уместо кога се често 

употребљава кондиционал први, од кондиционала првог помоћног 

глагола биши и придева радног глагола који се мења: ја бих био 

iлеgао, ти би био iлеgао, он би био iлеgао, ми бисмо били iлеgали, 

ви бисше били iлеgали, они би били iлеgали. 

14.5.2. Сложени глаголски облици могу имати различит поредак енкли
тичких облика помоћног глагола и глагола који се мења кад се 

употребљавају са личном заменицом и без ње: ја сам чишао, ја 

сам био чишао, ја бих чишао, ја бих био чишао, али читао сам, био 

сам ч ишао, чишао бих, био бих чишао, а пишу се одвојено, осим 

облика футура првог глагола на -ши, који се пишу састављено, 

кад је помоћни глагол на другом месту: чишаћу, чишаћеш, чишаће, 

чишаћемо чишаћеше, чишаће, при чему се у творби тога облика 

врше различите гласовне промене: губљење сугласника ш на 

крају окрњеног облика инфинитива чишаш + ћу > чишашћу > 
чuшаћу, као и једначење по месту творбе: јесш + ћу > јесшћу > 
јесћу > јешћу, коме понекад претходи, осим губљења сугласника, 
и једначење по звучности: iриз + ћемо > iризћемо > јрисћемо > 
lрuшћемо и сл. 

14.5.3. У пракси се често укрштају облици различитих глагола, што није 
стандардно, па се тако јављају грешке као што је промена глагола 

засйаши у презенту с наставцима глагола засуши: засйем, засйеш, 

засЙе ... , уместо засйим, засйиш, засЙи ... На такве грешке упозорава 
се уз одговарајуће одреднице у Речнику. 

14.6. Од непроменљивих речи једино прилози настали адвербизацијом 
облика средњег рода придева имају један вид промене (компа

рацију). И ту у пракси има грешака, као нпр. рађе, чишће, уме

сто стандардног раgије, чисшије, на шта се такође упозорава уз 

одреднице прилога pago и чисШо. Предлози имају облике с не
постојаним а и без тога самогласника. (О употреби тих облика в. 

горе у тачки 6.2.7.) 
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15. ПРИЛАГОЂЕНО И ИЗВОРНО ПИСАЊЕ РЕЧИ 
ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

15.1. Према српској филолошкој традицији, ранијој и садашњој писаној 
пракси и правописним нормама, у српском стандарном Језику речи 

преузете из страних језика, класичних и савремених, укључујући 

ту и властита имена, пишу се прилагођено, а не изворно, и то 

једнако српском ћирилицом, као и латиничким писмом кад се њиме 

служимо. 

у вези с прилагођеним писањем позајмљеница у српском 

језику треба се држати начелног става, прецизно формулисаног у 
ПМС, који гласи: 

"Главно правило за сву ову лексику мора бити: реч је правилна 

у оном облику који је усвојен и укорењен у јавном изразу, како год се 

односио према изворној структури. Свако накнадно 'поправљање' у обичај 

уведених облика, с циљем да наш облик буде верниј и изворноме, само . . . 
Је кварење реда у књижевном Језику, подривање његове ПОСТОЈаности и 

природности." 

15.1.1. То значи да треба писати, а тако и читати (с нашом акцентуацијом), 
у основном облику и У промени: 

8. апелативе и друге речи општег значења: аеробик, аеробика, 
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аерОбику ... , ашач.менШ, ашач.менШа, ашач.менШу ... , аушсајgер, 
аушсајgера, ауШсајgеру ... , бизнис, бизниса, бизнису ... , фрu-шой, 
фрu-шойа, фрU-шОЙу ... рокенрол, рокенрола, рОкенрОлу ... , ђус, ђуса, 
ђусу ... , gocje, gocjea, gocjey ... , есеј, есеја, есеју ... ййца, ййце, йЙци ... , 
йицерија, йицерије, Йицерији . .. ; тако и латиницом: aeroblk, aeroblka, 
aeroblku ... , atacment, atacmenta, atacmentu ... , autsajder, autsajdera, 
autsajderu ... , blznis, blznisa, blznisu ... ,jri-sop,jri-sopa,jri-sopu ... , ro
kenroZ, rokenroZa, rokenroZu ... , aus, ausa, ausu ... , dosje, dosjea, dosjeu .. , 
esej, eseja, eseju ... , pica, pice, pici ... , picerija, picerije, piceriji ... , (уз 
изговор с акцентуацијом означеном у ћириличким примерима, која 

се иначе у нормалном тексту не обележава, а овде је дата како би 

се показало да се те речи тако фонетски и акценатски адаптирано 

и читају), а не изворно енгл. aeroblcs, aeroblcs-a ... , attachment, at
tachment-a ... , outsider, outsider-a ... , business, business-a, rock and roll, 
rock and roll-a (rock'n'roll, rock'n'roll-a ... ), u сл. 



15. Прилагођено и изворно писање речи из страних језика 

Ь. властита имена, лична, географска и друга: Вилијам Шексuир, 

Вuлијама ШексUира ... , Ноам Чомски, Ноама ЧомскоZ ... , Винсшон 
Черчил, Винсшона Черчила ... , Њујорк, Њујорка ... , Вашинzшон, 
ВашинZШона ... , Чикаzо, ЧикаZа ... , Финикс, Финикса ... , Кејй Ка
наверал, Кејй Канаверала ... , Кембриџ, Кембриџа ... , Ајова, Ајове ... , 
Калифорнија, Калифорније ... Висконсин, Висконсина ... (из ен-
глеског); Ками, Камија ... , Молијер, Молијера ... , Иiо, Иiоа ... , Ла 
Рошфуко, Ла Рошфукоа ... , Русо, Русоа ... , Моншескје, МонШескјеа ... , 
Де Гол, Де Гола ... , Марија Аноанеша, Марије Аншоанеше, Версај, 
Версаја .. , Париз, Париза ... , BepgeH, BepgeHa .. , Басшиља, БасШиље ... 
(из француског); Геше, ГеШеа ... , Ајншшајн, АјншШајна .. , Бешовен, 
БеШовена ... , Вајмар, Вајмара, Диселgорф, Диселgорфа ... , Ауzзбурz, 
АуZзбурZа... (из немачког); Да Винчи, Да Винчија ... , Пучини, 
Пучинија ... , Микеланђело, Микеланђела ... , Фиренца, Фиренце ... (из 
италијанског); Маја Плисецка, Маје Плисецке ... , Наgежgа Круйска, 
Наgежgе Круйске, Ејзеншшејн, ЕјзеншШејна ... (из руског); Мuцкјевuч, 
Мицкјевича ... , Сјенкјевич, Сјенкјевича ... (из пољског); Жуuанчич, 
ЖуUанчuча ... (из словеначког) итд; такође и кад се пише латиничким 
писмом на српском језику: Vilijam Sekspir, Vilijama Sekspira ... , Noam 
Comski, Noama Comskog ... , Vinston Cercil, Vinstona Cercila .. , Nju
jork, Njujorka ... , Vasington, Vasingtona ... , Cikago, Cikaga ... , Finiks, 
Finiksa ... , Кејр Kanaveral, Кејр Kanaverala ... , Ajova, Ajove, ... , КаН-
fornija, Kalifornije ... , Viskonsin, Viskonsina ... (из енглеског); Каmј, 
КаmУа ... , Molijer, Molijera, ... , Igo, Igoa ... , La Rosfuko, La Rosfukoa ... , 
Ruso, Rusoa ... , Monteskje, Monteskjea ... , De Gol, De Gola ... , Marija 
Antoaneta, Marije Antoanete ... , затим Versaj, Versaja ... , Pariz, Pariza ... , 
Verden, Verdena ... , Bastilja, Bastilje (из француског); Gete, Getea .. , 
Ajnstajn, Ajnstajna ... , Betoven, Betovena ... , Vajmar, Vajmara ... , Disel
dorj Diseldorfa ... , Augzburg, Augzburga итд. (из немачког); Da VinCi, 
Da Vincija .. , РиСјnј, РиСјnуа ... , Mikelanaelo, Mikelanaela ... , Firenca, 
Firence ... , (из италијанског); Маја Plisecka, Маје Plisecke ... , Nadeida 
Krupska, Nadeide Krupske ... , Ejzenstajn, Ejzenstajna ... (из руског), 
Mickjevic, Mickjevica ... , Sjenkjevic, Sjenkjevica ... (изпољског),ZuраnCiс, 
ZupanCica (из словеначког) итд., а не изворно: WilZiam Shakespeare, 
Williama Shakespearea ... , Noam Chomsky, Noama Chomskog ... , Winston 
ChurchilZ, Winstona ChurchilZa, New York, New Yorka ... , Washington, 
Vashingtona ... , Chicago, Chicaga, Phoenix, Phoenixa ... , Саре Canav-
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eraZ, Саре CanaveraZa ... , Iowa, Iowe ... , CaZijornia, CaZijornie, Wiscon-
sin, Wisconsina ... , Camus, Camusa ... , па и йрugев Camusov, MolZiere, 
Molierea ... , Hugo, Hugoa ... , La RocheJoucauZd, La RocheJoucauZda ... , 
Rousseau, Russeaua ... , Montesquieu, Montesquieua ... , Marie Antoinette, 
Marie Antoinette ... , Versailles, Versaillesa .. , Paris, Parisa .. , Verdun, Ver-
duna ... , Bastille, Bastille ... , Goethe, Goethea ... , Einstein, Einsteina ... , 
Beethoven, Beethovena ... , Weimar, Weimara ... , Augsburg, Augsburga ... , 
Da Vinci, па Vincija ... , Риссјnј, Риссјnуа ... , Michelangelo, MicheZange-
[а ... , Firenze, Firenze ... , или у транскрипцији дословним преношењем 
облика из језика даваоца, као у примеру: Плuсецкаја, Плuсецкаје / 
Pliseckaja, Pliseckaje (где ПМС ипак прописује у номинативу изворни 
облик, а у осталим падежима адаптирани) или пак с изменама 

према српском: Мицкјевић, Сјенкјевић, Жуйанчuћ и сл., што се све 

у српском правописном стандарду сматра неправилним, па се на 

то у речничком делу уз сваку такву одредницу указује и упућује 

на правилан начин писања. 

15.1.2. Дати примери, узети насумце, показују различит степен прила
гођености позајмљеница и имена из страних језика фонетици, мор

фологији и акцентуацији српског језика. То је последица различитог 

времена и начина преузимања, али и различитог начина писања 
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. . 
у Језицима из КОЈИХ су такве речи и имена преузимани у српски 

језик. Неке од њих примали смо визуелно, према начину писања, 

па је зато у нас усвојен и устаљен облик Вашuнiшон (са -а у првом 

слогу, како је и у изворном, енглеском начину писања) иако би 

енглеском изговору било ближе ВОШUНiшон, или познате сесшре 

Бронше у презимену имају код нас на крају -е: Бронше, иако најбољи 
познавалац адаптације енглеских имена, др Твртко Прћић, истиче: 

"BLIZE IZVORNOM IZGOVORU ВILO ВI Bronti", дакле са -и на крају. 
Некад се говорило и писало: Нев Јорк или Невјорк /невјорк/, а и данас 

неки необразовани људи тако изговарају. Највећи број лексичких 
позајмљеница и страних имена, међутим, фонетски је и морфолошки 

прилагођен, као нпр. Antoinette (у француском индеклинабилно) ~ 
Аншоанеша, Аншоанеше, АнШоанеШu ... , Аншоанешuн и сл.), па се 
тако усталио у српском језику и тако га ваља писати. Нека имена 

задржала и су свој изворни акценат (као Русо, Моншескје, Даламбер, 
Рuшеље и сл.) Покушаји да се све позајмљенице, укључујући и страна 

имена, без остатка подведу под правила новоштокавске стандардне 



15. Прилагођено и изворно писање речи из страних језика 

акцентуације, која нису без одступања ни кад су у питању наше 

речи, делују натегнуто и извештачено. Стога је потребно још једном 

имати на уму констатацију из ПМС, наведен у напријед (у т. 15.1.), 
да су позајмљенице правилне "у оном облику који је усвојен и у 

к о р е њ е н (истакао М. Ш.) У јавном изразу". А "свако накнадно 

'поправљање' у обичај уведених облика, с циљем да наш облик 

буде верниј и изворноме, само је кварење реда у књижевном језику, 

подривање његове постојаности и природности.". Не би било добро 

нпр. позајмљеницу из енглеског ђус (сок), како је у нас устаљено, 

враћати на џус, јер одговара изворном изговору и терати људе да 

тако говоре. То једнако вреди и за супротне поступке: насилну 

адаптацију с циљем да се стране речи и имена потпуно "уклопе" у 

наш акценатски, фонетски и облички систем. А ако некога посебно 

занимају правила адаптације и транскрипције страних имена у 

српском језику, може се обавестити у одговарајућем поглављу 

Правойuса и одговарајућој литератури на коју се ПМС позива, а 

КОЈа Је наведена и овде, у првом делу нашег приручника. 

15.2. у српском стандардном језику могу се, изузетно, у изворној 
латиничкој графији писати страна имена када је то потребно ради 

потпуније идентификације личности која та имена носе, и то 
углавном у два случаја: 

а. у научним делима писаним српским језиком, ћириличким или 

нашим латиничким писмом - свеједно, у заградама иза страног 

имена у прилагођено ј верзији, нпр. Генерашuвну лuнiвuсШu1<.У за

сновао је Ноа.м Чо.мс1<.U (Chomsky) и 
Ь. у енциклопедијама и лексикон има са одредницама сложен и м по нашој 

азбуци или абецеди, опет иза сваког страног имена као одреднице: 
ДИДРО (фр. Diderot) ... , КАМИ (фр. Camus) ... , ШЕКСПИР (енгл. 
Shakespeare) итд. 

И у нашем Правойuсном речнu1<.У примењен је исти посту-

пак. 

15.3. Страна имена могу се писати изворно и у научним делима пи
саним за стручњаке (као што су Pravci u lingvistici М. Ивић), или 
у називима страних музичких група (нпр. U2) и сл., али то су све 
изузеци од правила. 
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ 
Милан Шипка 

Рођен 7. октобра 1931. у Драгељима, Б. Градишка. Филозофски факултет 
(група за народни језик и књижевност, с руским језиком као Б предметом), 

завршио у Загребу, где је и докторирао с темом Језик Пешра Кочића. 

Радио као професор сх. језика и филозофије у Гимназији Б. Нови (сада Нови 
Град) и Учитељској школи Бањалука (1956-1961), професор више педагошке 
школе, касније Педагошке академије у Бањалуци (1966-1973), директор 
Института за језик и књижевност у Сарајеву (1973-1984), научни саветник у 
Институту за проучавање националних односа у Сарајеву (1984-1990), редовни 
професор Универзитета у Сарајеву - на Академији сценских умјетности и 

Педагошкој академији (1990-2002). 
Као гостујући професор Института за славистику Универзитета у 

Клагенфурту /у наставној 1994/1995. години) држао предавања из југославистичке 
социолингвистике, а с темама из те области гостовао и на универзитетима у 

Бечу, Познању (Пољска) и Новом Саду. 

Бави се научноистраживачким, научнопопуларизаторским, организатор

ским, уређивачким и предавачким активностима у оквиру националних 

научних дисциплина: социолингвистике, нормативистике, лексикографије, 

лексикологије, семасиологије, фразеологије, ономастике и лингводидактике. 

Као директор и научни сарадник Института за језик и књижевност 

конципирао и координирао реализацију целокупног истраживачког програма 

Института у области језика, а сам водио макропројекте: Правоuисна uробле

машика, Рјечник Кочићева језика, Школска шеРМИНОЛОlија и др. и тако стекао 

богато искуство у организацији научноистраживачког рада у лингвистици. 

Организатор и учесник великог броја Домаћих и међународних научних 

скупова, међу којима су у његовој организацији најзначајнији: Комuјушерска 

обраgа ЛИНlвисшичких uоgашака (1977), Језик и национални оgноси (1984), 
ЛИНlвисшика и линiвисшичке акшивносши у Јуiославији (1985) и Језик и кулшура 
Рома (1986). 

Објавио преко 600 научних и стручних радова, међу којима и више од 20 
књига (научних монографија,језичких саветника, популарнонаучних текстова, 

уџбеника и приручника). Значајнија су му дела: књиге JEZICKI SAVJETNIK 
(1975), ЈЕЗИК ПЕТРА КОЧИЋА (1987), KNJIZEVNOJEZICKA POLIТIKA 1 ЈЕ
ZICKA KULTURA - JEZICKI SAVJETNIK 2, (1987), STANDARDNI JEZIK 1 
NACIONALNI ODNOSI U BOSNI 1 HERCEGOVINI (1850-2000) - D о k и m е п t i 
(2001) / претходо, електронски приређено издање за Интернет, под насловом: Stan-
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dard Language јn Bosnia and Gerzegovina - јn Standard Language Policy docuтents, 
Virtus, Praha 1998: RSS Digital Library, Publisher: Ореп Society Institute, Center 
for Publishing Development. Identifier: http://rss.archives.ceu.hu/archive/O0001051/, 
затим KULTURA GOVORA ('2005, 22006, проширено изд., ћир. 32008,42009), 
ЈЕЗИК И ПОЛИТИКА (2006), ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА, 
У коауторству с И. Клајном ('2006, 22007, поправљено и допуњено изд. 32008, 
42008, иновирано и побољшано издање 52010), СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ, 
такође у коауторству с И. Клајном ('2007, 22008, 32009), СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА 
ПРЕИСПИТИВАЊА 1 (2008), СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА ПРЕИСПИТИВАЊА 
2 (2009), ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА СА ПРАВОПИСНО
ГРАМАТИЧКИМ САВЕТНИКОМ (2010), те популарнонаучна издања: 

ПРИЧЕ О РЕЧИМА ('1977, Ч979, 31981, 41982, 51989, 61998, 72007, 82008, 92009), 
ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА ('1981, Ч999, 32007, 42008, 52009), ЗАШТО СЕ 
КАЖЕ? ('1998, Ч998, 32007, 42008, 52009). Уз ову серију, укључујући и Клајнову 
књигу ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ, израдио је и методички приручник за наставнике 

ПОПУЛАРНА ЛИНГВИСТИКА У ШКОЛИ ('2000, 22007, 32008). Објављене 
важније студије: METODOLOSKA OSNOVA ZA IZRADU UDZBENIKA NASEG 
JEZIKA U OSNOVNIM SKOLAMA - У књизи Suvreтeni udibenik i probleтi 
rada па nјети, Stalna konferencija jugoslovenskih izdavaca udZbenika, Beograd, 
1970: 211-226; УПОТРЕБА ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СЛОВА, Радови Одјељења 
за језик Института за језик и књижевност у Сарајеву, књ. У, 1978: 9-76. 

Био је главни и одговорни уредник часописа Прилози насшави 
срuскохрвшскоi језика и књиж:евносшu (Бањалука), Радови Одјељења за језик 

Института за језик и књижевност у Сарајеву (књиге I-VП), Посебна издања 

Института (четири књиге), Монографије Uедна књига), библиотека Приручници 

("Школски рјечни терминолошких вишеструкости") и др. 

Ангажован и у другим видовима научних и стручних активности: био је 

члан и научни секретар Међуакадемијског одбора за проучавање ортографске и 

ортоепске проблематике (при АНУБиХ), члан Ономастичког одбора АНУБиХ 

и Комисије САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. 
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