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1 Упутство за употребу

Српско-енглеска страна

У свакој одредници даје се одредничка реч масним словима и акцентована, након 
чега следи граматичка етикета. Минимална одредница садржи осим тога још само 
енглески еквивалент или унакрсно упућивање. Тако је, нпр у случајевима:

изḉтṉп, -ḙпа m isotope <— еквивалент
изнḉсити, ḈзносṈм, -сṇ iv g(шта, Ø) →.Ḉзнṇти <— унакрсно упућивање

Неправилни облици српских глагола дају се без акцента и само се упућују на 
основни облик, нпр.:

шḦљṇ, шḦљṇм(о), шḦљṇте, шḦљṋ →слḦти

Вишеструки еквиваленти разграничавају се напоменама унутар угластих заграда, 
које говорнику L1 дају упутство у којој ситуацији треба користити који еквивалент, 
нпр.:

адаптḖција, -ṇ f 1 remodeling [ преуре ђе ње ] 2 adaptation [ прилагођавање ] 2 филм   ска, 
позоришна ~ fi lm, stage adap ta  ti on 1 ~ на нешто.Acc adjustment to sth. [ си  туа ција ]

…

Хомоними се обројчавају уз функционалне речи, док се унутар витичастих заграда 
дају примери и њихов превод. Фраземи се наводе испод, у доњем делу одреднице, 
а приписује им се исти број као и значењу којем припадају, уколико такво значење 
постоји. Све ово види се у следећим одредницама:

изнад | Ḩзнад, G | av 1 above {Летели смо ~ облака. We were fl ying above the clouds.} 
[ уопштено ] 2 over {Авион је ле тео ~ града. A plane fl ew over the city.} [ кретање ] 3 beyond 
{~ очекивања beyond expectations} [ премашивање ] 4 above {Он станује ~. He lives above.} 
[ прилог ] 1 ~ свега above all

мḆркер1, -а #m person who marks
мḆркер2, -а m marker / object used to mark sth./

Фраземи се наводе у оквиру оних одредница под којима би их корисник могао тра-
жи ти. У њиховом саставу су, у принципу, све пунозначне, али не и функционалне речи.
Синоними, антоними и друге повезане речи наводе се на крају одреднице. 
Употребне етикете дају се унутар шиљатих заграда, док се додатне напомене за 
говорнике L2 дају унутар косих црта. Све ово види се у следећа четири примера:

абдḉмен, -а m <med.> abdomen R: Ḧбдо ми нṆлнṈ (ḆбдоменṆлнṈ)
Ḇдверб, -а m <ling.> adverb =прḘлог
адрḇсант (адресḦнт), -а #m <post.> sender / postal, e-mail / ↔адрḇсṆт
талḆмбас, -а m kettledrum ударати у ~е / lit. to beat the drums / to advertise aggressively
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Када је реч о глаголима, уз енглеске еквиваленте дају се, унутар заграда, неправилни 
облици, нпр.:

прḉмућкати, -Ṇм, -ајṋ v g(шта) to shake (pt shook, pp shaken) / a bottle, etc. / R: >мḫћкати

Афикси се дају мањим фонтом, а њихово се значење објашњава. Дакле, не дају се 
еквиваленти, него објашњења за говорнике L2, нпр.:

аб- pf away from, deviating from: {абнормалан, -лна, -лно (=аб- + нормалан “normal”) abnormal}

Граматичке етикете 

Уз именице се даје наставак за генитив и ознака рода, а уз придеве облици женског 
и средњег рода, као и подаци о компарацији. Код глагола се наводи прво лице 
једнине презента, треће лице множине презента, те ознака вида, а код неправилних 
глагола и мушки и женски облик једнине глаголског придева радног и прво лице 
једнине аориста. Уз предлоге се увек даје ознака падежа с којим се они вежу. Уз 
глаголе и неке именице, односно придеве, даје се и рекција унутар g().

Енглеско-српска страна

Организација одредница на овој страни руководи се истим принципима као и 
српско-енглеска, с тим што се уместо акцента даје фонетска транскрипција, IPA и у 
српским апроксимативима, нпр.:

Argentinian N ~s [ ’ɑrdʒən´tɪni:ən | ardžentini:en ] →Argentine

Исто тако, у еквивалентима се даје свршени и несвршени облик српских глагола, 
први је обележен тачком, а други стрелицом испред облика, нпр.

abbreviate V abbreviating, ~d r(Sb.|Sth. ~s sth.) [ ə´bri:vi: ’ɛɪt | ebri:vi:eit ] .скратити >скраћивати / реч, 
књигу, итд. /

Граматичке етикете

Уз енглеске одреднице дата је ознака за врсту речи: N – именица, V – глагол, итд., 
наведени су облици промене (временски облици глагола, множина именица, 
компарација придева и прилога) и дата је рекција унутар r().
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Примери одредница

дрḗчати, -чṈм, -чṇ iv g(Ø) 1 to shout, 
to yell / people / [ људи ] 2 to scream, 
to screech / animals / [ животиње ] 3 to 
be loud / clothes and colors / [ боје или 
одећа ] R: .дрḗкнути

дрḙга, -ṇ $ f <!!!> drug / narcotic / 
опојне ~е narcotics; халуциногена ~ 
psychedelic drug

дḪпити, -пṈм, -пṇ v g(кога, шта, се) 1 to 
steal (pt stole, pp stolen) / to take without 
owner’s per mission / [ украсти ] 2 to 
grab / to take hold of roughly / [ зграби-
ти ] R: >дḚпати

дḫж, G (extending) along(by) / in 
line with a length or direction / {Ограда 
се протезала ~ пута. The fence ran 
along the road.}

прḗтити, прḷтṈм, -тṇ iv g(шта, коме) to 
threaten R: .запрḗтити; ~ некоме.Dat to 
threaten sb.

abandon V ~ing, ~ed r(Sb.|Sth. ~s sb.|sth.) 
[ ə´bændən | ebenden ] 1 .напустити 
>напуштати [ in general ] 2 .оставити 
>остављати на цедилу [ a person ] R: 
~ed 1 to ~ sth. оставити се нечега.Gen

обележавање 
промене акцента 
рекције глагола

навођење 
повезаних речи, 
овде видских 
парњака

обележавање 
„лажних другова 
преводиоца“

напомене за 
разграничење 
вишезначности 
намењене 

обележавање 
падежа уз 
предлоге

навођење 
изговора 
енглеских речи 
у прецизном 
формату IPA 
и у српским 
апроксимативима

доследно 
навођење и 
разграничавање 
свих српских 
еквивалената, 
укључујући 
и обележене 
видске парњаке

сваки еквивалент 
у кругу за лакше 
проналажење

директне 
напомене за 
разграничење 
вишеструких 
еквивалената

навођење 
вишеречних 
комбинација

обележавање 
енглеских 
неправилних 
облика

примери, који 
се увек дају код 
функционалних 
речи

обележавање 
контрастивних 
разлика, датив у 
српском, акузатив 
у енглеском

морфолошке 
и рекцијске 
информације 
о енглеским 
одредницама
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Списак симбола и скраћеница

1. Граматичке етикете

1.1 Српске

– (након придева) непостојећа или 
неуобичајена компарација

# мушки оживотворени род
$ нема друге палатализације
$$ друга палатализација је факултативна
. свршени глагол
> несвршени глагол
A, Acc акузатив
aj придев
av прилог
c везник
D, Dat датив
f, fpl женски род и женски плурал тантум
fa женски род придевске промене
G, Gen генитив
I, Ins инструментал
-in кратка множина
iv несвршени глагол
L, Loc локатив

m, mpl мушки род и мушки плурале тантум
N, Nom номинатив
n, npl средњи род и плурале тантум 

средњег рода
p заменица
pf префикс
pl множина
pp партицип прошлог времена
prep предлог
pt претерит
r број
r() глаголска рекција
sf суфикс
t речца
v свршени глагол
V, Voc вокатив
x узвик
xv; xiv; xiv+v;    неправилни глагол 

(непредвидиво прошло време)

1.2 Енглеске

abbr. скраћеница
ADJ придев
ADV прилог
ART члан
CL клауза, реченица
CONJ везник
DET одређивач
EXCL узвик
INF инфинитив
N именица

N-UNC небројива именица
N-UNC+C    именица која има и бројива и 

небројива значења
PP предлошка синтагма
pref. префикс
PREP предлог
PRON заменица
suff . суфикс
V глагол

2. Употребне етикете

admin.  администрација
agri.  пољопривреда
Am  амерички енглески
anim.  сточарство
arch.  архаизам

archit.  архитектура
art.  историја уметности
astron.  астрономија
Aus  аустралијски енглески
bank.  банкарство и осигурање
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bio.  биологија
Br  британски енглески
c-eng.  грађевина
chem.  хемија
Cnd  канадски енглески
coll.  разговорно
comp.  рачунарство
constr.  грађење
dent.  стоматологија
earth sci. науке о земљи
econ.  економија
edu.  педагогија
e-eng.  електротехника и електроника
e-ind.  електропривреда
E-Ser.  источни српски
farm.  пољопривреда
fi sh.  рибарство
food ind. индустрија хране
forest.  шумарство
geog.  географија
geol.  геологија
heavy ind. тешка индустрија
hist.  историја
hob.  хобији
ind.  индустрија
journ.  новинарство
law  право
libr.  библиотекарство
ling.  лингвистика
lit.  књижевност
manag.  управа
math.  математика
med.  медицина
m-eng.  машинство

met.  метеорологија
mil.  војска
m-ind.  машинска индустрија
mus.  музика
nat. sci.  природне науке
neo.  неологизам
ochard.  воћарство
pharm.  фармација
phil.  филозофија
philol.  филологија
phys.  физика
pol.  политологија
post.  пошта
prec. mech. прецизна механика
print.  штампарство
psy.  психологија
publ.  издаваштво
raw-mat. сировине
rel.  теологија и религијска пракса
rep.  поправке
sci.  наука
sec. serv. обезбеђење
serv.  друштвене науке
soc. serv. социјални рад
soc.  социологија
S-Ser.  јужни српски
tech.  техника
text.  индустрија коже и текстила
the.  позориште
tour.  туризам
transp.  превоз
vet.  ветерина
vin.  винарство
W-Ser.  западни српски

Друге етикете

= синоним
<> супротно
: дуги вокал
’ споредни акценат
’ главни акценат
→ видети
!!! лажни пријатељ преводиоца

occas. повремено
R: повезана реч
sb. неко
sth. нешто
usu. обично
♂ мушки облик
♀ женски облик
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2 Принципи израде речника

Намена речника

Речник је намењен особама на нивоу 1 и 2 (у четири вештине владања језиком, 
превођењу и тумачењу, а на скали ILR, http://www.govtilr.org/Skills/AdoptedILR-
TranslationGuidelines.htm), што одговара нивома A1, A2 и B1 европске скале CEF 
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf )

Селекција лексичке грађе
Селекција материјала вршена је на основу потреба корисника на том нивоу. 
Коришћене су разноврсне фреквенцијске листе, корпуси, те различити једно- и 
двојезични речници. Уз ауторове тематске листе, листе лексичког минимума и 
фреквенцијске листе, те фреквенцијске листе које је љубазно понудио проф. 
Душко Витас, коришћене су, посебно за енглески језик, различите општедоступне 
тематске и фреквенцијске лексичке листе. Речник садржи 25127 главних одредница 
и 4321 повезаних одредница на српско-енглеској страни, те садржи 27064 главних 
одредница и 3848 повезаних одредница на енглеско-српској страни.

Процес израде речника
Значења изабраних лексема идентификована су еклектичким поступком, који је 
обухватао консултовање корпуса, једнојезичних речника, претходних двојезичних 
речника, те вишеструку проверу говорника L1 и L2. Обрада је вршена у бази Мај-
кро софтовог аксеса, која је посебно испрограмирана за овај пројекат. Уз базу је 
развијено више скриптова за (полу)аутоматско исправљање грешака, проверу 
консистенције итд.

Основни параметри обраде и презентације
У обради одредница и њиховој презентацији руководили смо се потребама 
корисника на нивоу 1 и 2. Укључена су само она значења која су потребна на датом 
нивоу, сви вишеструки еквиваленти у L2 разграничени су кратким напоменама 
на L1 и дати иза заокружених бројева да би се лакше нашли, за функционалне 
речи давани су пример и њихови преводи, фраземи су навођени под свим својим 
пунозначним деловима, графички су одвајани од обраде значења да би се брже 
пронашли, дате су обилате изговорне и граматичке информације, указано је на 
контрастивне разлике и “лажне другове преводиоца”.
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3 Кратка практична едукациона скица 
граматике енглеског језика 

С а д рж а ј

1. Опште информације    /    14
2. Изговор    /    14

2.1. Гласови    /    14
2.2. Акценат и интонација    /    16

3. Правопис    /    16

4. Облици    /    17
4.1 Именице    /    17
4.2 Чланови и други одређивачи    /    18
4.3 Придеви и прилози    /    21
4.4 Заменице    /    22
4.5 Бројеви    /    23
4.6 Глаголи    /    24
4.7 Предлози    /    27
4.8 Везници    /    30

5. Додаци    /    1093

НБ: Овде се представљају само лексикографски релевантне граматичке инфор-
мације, што оставља синтаксу по страни. Информације о творби могу се наћи у 
главном речничком тексту, где су обрађени конкретни енглески афикси.



Кратка практична едукациона скица граматике енглеског језика 14
1. Опште информације

Енглески је западногермански језик са око 328 милиона говорника ко ји ма је то 
први језик. Највећи број говорника енглеског језика налази се у Сједињеним 
Државама (215 милиона), следе Велика Британија (58 милиона), Канада (20 милиона), 
Аустралија (17,5 милиона) и друге зем ље. Енглески је полицентричан језик, који се 
реализује у националним ва ри јан тама, од којих су најизразитије америчка (која је у 
овом речнику при мар на) и британска. Разлике између ове две варијанте обухватају 
изговор, пра вопис, лексику и граматику. Лескичке варијантске разлике обележене 
су одговарајућим етикетама у речнику док су правописне углавном пред став љене у 
компактном формату, што је назначено у делу 3. овог прегледа.

2. Изговор

2.1. Гласови

Гласовни систем енглеског језика знатно је компликованији од српског, посебно 
у свом вокалском сегменту. У следеће две табеле представљени су енглески кон-
сонанти и вокали тако што се у првој колони даје пре цизна транскрипција по 
систему IPA, у другој наши апроксимативи, а у трећој примери. И у самим речничким 
одредницама дају се обе овде пред стављене транскрипције. Код апроксиматива 
подвучено d и t означава ден талне фрикативе, подвлачење вокала означава њихову 
отвореност, нпр. o и e изговарају се отворено тако да иду према a. Натписаност 
вокала, нпр. е означава редукованост.

Консонанти
IPA Апроксиматив Пример

/b/ b boy, baby, rob 

/d/ d do, ladder, bed 

/dʒ/ dž jump, budget, age 

/f/ f food, off er, safe 

/g/ g get, bigger, dog 

/h/ h happy, ahead 

/k/ k can, speaker, stick 

/l/ l let, follow, still 

/m/ m make, summer, time 

/n/ n no, dinner, thin 

/ŋ/ n singer, think, long 

/p/ p put, apple, cup 

/r/ r run, marry, far, store 

/s/ s sit, city, passing, face 

/ʃ/ š she, station, push 

/t/ t top, better, cat 
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/tʃ/ č church, watching, nature, witch 

/θ/ t thirsty, nothing, math 

/ð / d this, mother, breathe 

/v/ v very, seven, love 

/w/ v wear, away 

/ʰw/ v where, somewhat 

/y/ j yes, onion 

/z/ z zoo, easy, buzz 

/ʒ/ ž measure, television, beige 

Вокали
IPA Апроксиматив Пример

/æ / e apple, can, hat 

/eɪ/ ej aid, hate, day 

/ɑ/ a arm, father, aha 

/ɛər/ er air, careful, wear 

/ɔ/ o all, or, talk, lost, saw 

/aʊər/ aur hour 

/ɛ/ e ever, head, get 

/i/ i eat, see, need 

/ɪər/ ier ear, hero, beer 

/ər/ er teacher, afterward, murderer 

/ɜr/ er early, bird, stirring 

/ɪ/ i it, big, finishes 

/aɪ/ aj I, ice, hide, deny 

/aɪər/ aier fire, tired 

/ɒ/ o odd, hot, waffl  e 

/oʊ/ ou owe, road, below 

/u/ u ooze, food, soup, sue 

/ʊ/ u good, book, put 

/ɔɪ/ oi oil, choice, toy 

/aʊ/ au out, loud, how 

/ʌ/ a up, mother, mud 

/ə/ e about, animal, problem, circus 

/ɨ/ i esthetic, abortive, pumice

У изговору се јављају разлике између америчког, британског и других варијаната 
енглеског језика. Најважније фонолошке разлике своде се на следеће:

а. У стандардном америчком изговору (Am) фонема /р/ знатно је изражајнија него 
у стандардном британском (Br), где се она често редукује или потпуно губи.
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б. Ако је иза слова а слово /n/ и још неки сугласник или /в/, /ð/, /з/, /с/, /ф/, 

односно /θ/, онда се то а изговара као /ɑ:/ у Br а /æ/ у Am, како је у речима 
plant или path.

в. Am губи јотацију након алвеоларних консонаната, а Br је чува, тако је, на 
пример, new /ну:/ у Am а /њу:/ у Br. 

г. /t/ и /d/ се у Am испред ненаглашеног вокала а иза соноранта реализују као 
[ɾ], чега у Br нема. Тако су онда нпр. у речима медал и метал у Br очувани /t/ и 
/d/, док је њихов изговор у Am готово исти уз незнатну разлику у аспирацији 
након т у речи метал.

д. Три задња вокала чувају се у Br а редукују у Am, тако се нпр. father и bother те 
cot и caught изговарају као једно јако отворено о.

2.2. Акценат и интонација

Енглески акценат заснива се на јачини (неки слогови јаче се изговарају од других) и 
дужини (неки слогови дужи су него други). Већина речи има један наглашени слог, 
а код дужих речи може да се јави и тзв. секундарни нагласак (слабији од примарног, 
али наглашенији од ненаглашених слогова). Место акцента је слободно и често 
разграничава иначе сличнозвучне именицe и глаголе, нпр. у convert именица је 
/ ̍kɒn vɜrt / а глагол / kənˈvɜrt /. У реченици се наглашава она реч која је информациони 
фокус, нпр. I wasn’t there. (нисам ја био тамо а неко други јесте) према I wasn’t there. 
(нисам био тамо без обзира на то што неко тврди да јесам) према I wasn’t there. 
(нисам био тамо, него негде друго).

3. Правопис

Мада је енглески правопис неких 75% фонетски, због недоследности у пре-
о сталих 25% често се стиче утисак да је у знатно већој мери не си стемски. Кон-
сул тујући назначени изговор у појединачним одред ни цама, корисник ће брзо 
пронаћи одговарајуће обрасце. Велика већина кон сонаната у главној мери пише 
се фонетски а и код вокала често се могу наћи обрасци.

Међу Am и Br постоје одређене правописне разлике. Овде ћемо побројати главне 
системске разлике. Оне које се везују за појединачне примере означене су у 
конкретним одредницама.

a. Ненаглашени завршни слог пише се као -our у Br према -or у Am, нпр. colour 
према color. Ово је у речнику бележено као: colo(u)r,

б. Већина речи француског, грчког и латинског порекла завршавају на -re у Br а на 
-er у Am, нпр. theatre prema theater. Ово је у речнику бележено као: theat(er|re),

в. У речима грчког порекла на -ise према -ize, те –isation према -ization Am 
користи варијанту са z а Br обе, нпр. Am recognize према Br recognize и recog-
nise. Ово је у речнику бележено као: recongni(z|s)e,

г. У речима грчког порекла на -ogue у Br, могу бити писане и са -og у Am, нпр. 
demagog(ue), што је на тај начин и бележено у речнику,
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д. У Am групе које се у Br пишу као ae и oe редукују се у е, нпр. am(o)eba и p(a)e-
 diatric, što je na taj način i beleženo u rečniku,

ђ. Br dosledno udvaja konsonante ispred fl eksijskih nastavaka -ed, -ing, -er, -est 
te творбених -er i -or, док се то у Am дешава само иза на гла шеног простог 
вокала, нпр. travel(l)er, што је тако и бележено у речнику.

4. Облици

4.1 Именице

Граматички род енглеских именица у највећој мери поклапа се са природним, на 
мушкарце се упућује заменицом he ’on’ (нпр. king ’краљ’, host ’домаћин’), на жене 
заменицом she ’ona’ (нпр. queen ’краљица’, hostess ’домаћица’), а на све што није ни 
мушког ни женског природног рода (пола) упућује се заменицом it ’оно’ (нпр. chair 
’столица’, wall ’зид’). У множини за сва три рода ко ристи се заменица they ’они, е, а’. 
Уз ово опште правило постоје следећи специфични случајеви.

Већи број именица има двојни (општи) род, нпр. friend ’пријатељ/пријатељица’, 
guest ’гост/гошћа’ итд.

Код виших животињских организама постоје такве, где су разлике у роду као и код 
људи (нпр. gander ’гусак’ је he, goose ’гуска’ је she). Оне које имају општи род могу да 
користе it када се не наглашава род, а he/she, када се наглашава (нпр. cat ’мачка/
мачак’). Ниже животиње (нпр. snake ’змија’), су it, мада се може користити he/she ако 
се истиче род. 

На земље, ако их се схвата као политичке или економске јединице, може се 
упућивати користећи she ’она’, нпр. France increased her wine exports. ’Француска је 
повећала свој извоз вина’. Исто је и са предметима са којима особа успоставља 
близак емотиван однос, нпр. за ship брод, car ’ауто’, engine ’машина’, и сл. може да 
се користи she.

У односу на број, постоји четири категорије именица:

а. именице које се не користе у множини,
б. именице које се користе само у множини,
в. именице са правилном множином,
г. именице са неправилном множином.

У множини се не користе небројиве именице (sugar ’шећер’, furniture ’намештај’, 
music ’музика’, homework ’домаћи задатак’), личне именице (Washington ’Вашингтон’, 
Hamlet ’Хамлет’), те поименичени придеви (the dead ’мртви’, the rich ’богати’). 
Небројиве именице означене су на одговарајући начин у речнику.

Именице које се користе у множини делимично се поклапају са на ши ма, нпр. sci-
ssors ’маказе’, pants ’панталоне’, али постоји и читав низ слу чајева где се испољавају 
разлике да је нешто у енглеском плурале тантум, а у српском није и обратно, нпр. 
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ashes ’пепео’, savings ’штедња’ (плурале тантум у енглеском, не у српском), новине 
’newspaper’, врата ’door’ (плурале тантум у српском, не у енглеском). Све ове 
именице обележене су на одговарајући начин у речнику.

Правилна множина
Правилна множина твори се на основу овог основног правила:

1. ако именица завршава на -y, а није изузетак, -y се одбацује а додаје се -ies [i:z]: 
lady:ladies ’госпођа:госпође’,

2. ако именица завршава на -o испред кога је консонант, а није изузетак, или на 
шуштави сугласник (у изговору [s], [ʃ], [ʧ], [z], [ʒ], или [ʤ]), онда је наставак -es 
[i:z]: hero:heroes ’јунак:јунаци’, potato:potatoes ’кромпир:кромпири’

3. ако именица завршава на -(f )f(e), а није изузетак, одбацује тај наставак а 
додаје -ves [vz]: knife:knivez ’нож:ножеви’

4. остале именице, које не спадају у групу неправилне множине, додају -s ([s] 
након безвучних консонаната, [t], [p], [k], а [z] у свим осталим ситуацијама).

Неправилна множина
Постоје следећи облици неправилне множине:

1. Део именица, углавном назива за животиње, има исти сингулар и плурал, 
нпр. dear ’јелен:јеленови’, fi sh ’риба:рибе’,

2. Део именица има множину на -(e)n: ox:oxen ’во:волови’, child:children 
’дете:деца’,

3. Део именица мења вокал основе у множини: foot:feet ’стопа:стопе’, wo-
man:women ’жена:жене’

4. Посуђенице из страних језика следе правила формирања множине из тих 
језика, при чему постоји велики број изузетака, па многе именице имају и 
правилну множину као додатну могућност. Латинско -a постаје -ae, -ex или 
-ix постаје -ices, -is постаје -es, -us постаје -i, -um постаје -a, грчко -on по стаје 
-a, -ma постаје -mata, неке француске по суђенице додају -x, хе брејске -im: 
alumna:alumnae ’свршена сту денткиња:студенткиње’, in dex:indices ’ин декс:ин-
декси’, axis:axes ’осо вина:осовине’, alumnus:alumni ’свр ше ни сту дент:студенти’, 
fo rum:fora ’форум:форуми’, automaton:automata ’ау то мат:ау томати’, stig-
ma:stig mata ’стигма:стигме’, beau:beaux ’момак:момци’, che rub:che rubim ’херу-
вим:херувими’.

Множина сложених именица
Код сложених именица мења се централни именички члан, који може бити и на 
почетку (нпр. passer-by:passers:by ’пролазник:пролазници’), а могу бити и два таква 
елемента: manservant:menservant ’слуга:слуге’

4.2 Чланови

Чланове добијају именице, изузеци су поименичени множински придеви типа the 
French (= Французи, досл. француски, скраћено од ’француски људи’), the evil (= 
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зли, скраћено од зли људи), где се именица подразумева али не исказује. Герунди, 
или оно што се код нас традиционално зове „глаголске именице“, нпр. swimming 
’пливање’, заправо су глаголски облици, па не добијају члан.

4.2.1 Основни принцип
Код именица постоји основни принцип додавања чланова, али и изузеци од њега. 
Главни принцип утврђује се на основу следећих основних појмова које, свакако, 
треба савладати. Прво, именица може упућивати на једну датост (особу, град, земљу, 
итд., нпр. Bill, New York, Arizona, Italy) или на појам са већим бројем датости (нпр. chair 
’столица’, sugar ’шећер’, roof ’кров’, итд.). У првом случају упућивање је јединствено, у 
другом нејединствено. Само у другом случају битна је разлика да ли именица упућује 
на нешто одређено, нешто што је сужено на једну конкретну датост из низа, нпр. That 
is the pencil I gave him. (’То је (баш та) оловка коју сам му дао’), где се pencil односи на 
одређену, а не на било коју датост из тог низа, како је нпр. у I need a pencil. (’Треба ми 
(нека) оловка.’), или се односи на нешто неодређено. У овом другом случају, случају 
неодређеног упућивања, битне су и следеће две поделе.

4.2.1.1 Јединствено упућивање – без члана, видети изузетке под 4.2.1.4

4.2.1.2 Нејединствено упућивање – као у табели, видети изузетке под 
4.2.1.4

 бројиво једнина бројиво множина небројиво

неодређено a(n)
1

без члана без члана

одређено the the the

1
 a – испред сугласника, an – испред самогласника (у изговору)

4.2.1.3 Елаборација и примери

Јединствено упућивање и тиме неупотребљавање члана имамо у случа јевима 
имена и презимена особа (William, Bill, Turner, Wilson), градова (New York, London), 
континената, земаља и регија (Europe, Canada, England, Arizona), празника (Chris-
tmas, Easter) и наслова (Romeo and Juliet, Raven, Cosmopolitan), баш као и у нашем 
језику с властитим именима. Уз то, у енглеском су и имена дана (Monday, Wednesday) 
те месеци (January, February) властита имена. Тако онда ни једна од подвучених 
именица не изискује употребу члана:

In March Bill was in New York where he saw Romeo and Juliet. He got back to Canada on 
Monday before Easter with a copy of Cosmopolitan. ’У марту Бил је био у Њујорку, где је 
гледао Ромеа и Јулију. Вратио се у Канаду у понедељак пре Ускрса са примерком 
магазина Космполитан.’ 

Код нејединственог упућивања битно је да ли је нешто одређено у општем друштвеном 
или конкретном контексту. Нешто може бити одређено зато што је јединствено (нпр. 
the Sun ’Сунце’, постоји само једно у нашем планетарном систему, the fridge ’фрижидер’ 
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ако је у кући само један фрижидер), зато што је поменуто раније (нпр. the student 
’(онај) студент’, ако смо раније о њему разговарали и знамо о коме се ради) или зато 
што је у околини именице информација која је спецификује (нпр. the French revolution 
’Француска револуција’, баш та а не нека друга, the fi rst attempt ’први покушај (не други 
или трећи)’, спецификатор је испред именице у оба наведена случаја, the Revolution of 
1848 ’Револуција 1848’, спецификатор је иза именице’). Ако именица није одређена, 
онда се у једнини бројивих именица користи неодређени члан a(n), а у свим осталим 
случајевима члан се не користи. Оно што је одређено, користи се с одређеним чланом, 
без обзира на карактеристике именице. Тако, на пример:

А: A man came to see you. ’Дошао је (неки) човек да те види’ – неодређено, бројиво, 
једнина

Б: I know the man. ’Знам (тог) човека’ – одређено, бројиво, једнина
I am a professor. ’Ја сам (неки, један од) професор’ – неодређено, бројиво, једнина
They are students. ’Они су (неки, једни од) студенти’ – неодређено, бројиво, множина
Weapons are dangerous. ’(Било које) оружје је опасно’. – неодређено, бројиво, 

множина
the weapons of mass destruction ’(баш оно) оружје масовног уништавања (не неко 

друго)’ – одређено, бројиво, множина
I like beer. ’Волим (било које, уопште) пиво’ – неодређено, небројиво
I like the beer of Andechs. ’Волим (баш) пиво из Андехса’ – одређено, небројиво

У почетним фазама учења, битно је разумети да се уз бројиве именице у једнини 
(а већина их је таквих) мора користити члан (уколико се не ради о изузецима 
наведнеим у 4.2.1.4). Типичне грешке раног учења подразумевају испуштање 
члана, нпр. *He is professor уместо He is a professor ’Он је професор’. Касније је битно 
схватити када се, код небројивих и множинских именица не користи члан и ту је 
најчешћа грешка прекомерно кориштење одређеног члана, посебно уз небројиве 
именице, нпр. *I like the beer. уместо I like beer. ’Волим пиво’.

4.2.1.4 Изузеци

Са одређеним чланом користе се 

а. Властита имена која се користе у множинском облику: the Smiths ’Смитови, 
породица Смит’, the Netherlands ’Холандија’, the Balkans ’Балкан’, the Alps ’Alpi’,

б. Океани, мора, реке, канали: the Danube ’Дунав’, the Baltic ’Балтичко море’, the 
Panama (Canal) ’Панамски канал’,

в. Јавне установе (хотели, ресторани, позоришта, биоскопи, клубови, музеји, 
библиотеке): the Hilton ’Хилтон’, the Globe ’Глоб’, the British Museum Британски 
музеј’

г. Новине: the New York Times ’Њујорк тајмс’, the Economist ’Економист’

Надаље, употреба модификатора изискује употребу одређеног члана, нпр. the Ford 
Foundation ’Фондација Форда’ (дакле, баш Фордова, а не нека друга фондација), the 
Serbia of today (не било која Србија него баш она у данашње време).
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Један број бројивих именица не користи неодређени члан a(n) у једнини. Ради се 
о следећим случајевима:

а. институције и стања: in bed ’у кревету’ (у смислу да спава/лежи, не: in a bed), in 
church ’у цркви’ (институцији, не згради, не: in a church). У свим случајевима 
кад се мисли на конкретан кревет, цркву итд. користиће се the, јер се ту ради 
о одређеном упућивању,

б. превозна средства: by bus ’аутобусом’ (било којим, не: by a bus), by plane 
’авионом’ (било којим, не: by a plane). Кад се ради о конкретном аутобусу, 
авиону, користи се the.

в. годишња доба in winter ’у зиму’ (уопштено, не: in a winter), кад се мисли на 
конкретну зиму и сл., користи се the.

г. доба дана и ноћи: at dawn ’у зору’, by night ’ноћу’ – дакле, без a(n), кад се мисли 
на конкретну зору или ноћ, користи се the.

д. оброци: at breakfast ’за доручком’, have dinner ’ручати, досл. имати доручак’ – 
поново без a(n), кад се мисли на конкретан доручак или ручак, користи се 
the.

ђ. болести: have diabetes ’имати шећерну болест’, suff er from anaemia ’имати 
анемију’, дакле без a(n).

е. постоји и низ других фразеолошких израза, где се члан не користи, нпр. play 
it by ear ’импровизовати’, face to face ’лицем у лице’ – оне које су релевантне, 
наведене су на одговарајућим местима у речничком тексту. 

4.3 Придеви и прилози

Енглески придеви не мењају се у зависности од тога уз коју именицу стоје, па 
је основно питање како се формира компаратив и суперлатив. Ту постоје три 
категорије:

а. придеви и прилози са неправилном компарацијом,
б. придеви и прилози који додају суфикс -er за компаратив и the … -est за су-

перлатив,
в. придеви и прилози који додају more за компаратив и the most за суперлатив 

испред себе

Неправилну компарацију имају good/well:better:the best ’добар/добро:бо љи/е:нај бо-
љи/е’, bad/badly:worse:the worst ’лош/лоше:гори/е:нај гори/е:, far:further/farther: the furt-
hest/farthest ’далек/о:даљи/е:нај даљи/е’, little:less:least ’мало:мање:најмање’, much:mo-
re:most ’мно го:више:највише’.

Суфиксе -er и the...-est добијају сви једносложни придеви. Додавање ових суфикса 
доводи до следећих промена: 

а. консонант иза наглашеног вокала који се пише једним словом удваја се 
(big:bigger:biggest ’велик:већи:највећи’;

б. завршно -y се мења у i (early:earlier:earliest ’ран:ранији:најранији’); 
в. завршно -e се одбацује (brave:braver,bravest ’храбар:храбрији:најхрабрији’).
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Остали двосложни, тросложни и вишесложни придеви и прилози добијају прилоге 
more и most: intelligent:more intelligent:the most intelligent ’интелигентан:интелигент-
нији:најинтелигентнији’. Прилози се најчешће творе тако што се на придев додаје 
суфикс -ly: fi rm ’чврст’:fi rmly ’чврсто’. Део прилога једнак је у облику с придевима, 
нпр.: hard ’тежак, напоран – придев и тешко, напорно – прилог’.
 

4.4 Заменице

Енглеске личне заменице имају номинатив, општи падеж (OP), који се користи уме-
сто свих наших косих падежа, и повратни облик  (еквивалент нашег ’себе, се’ али са 
засебним обликом за сваку заменицу). С њима су повезане и присвојне заменице, 
које имају слаби облик (PosS, када се користе у придевској функцији испред 
именице) и јаки облик (PosJ, када се користе самостално).

Nom
Sg.

Nom
Pl.

OP Ref PosS PosJ OP Ref PosS PosJ

ја, мој I me myself my mine we us ourselves our ours

ти, твој you you yourself your yours you you yourselves your yours

он, његов he him himself his his

она, њен she her herself her hers they them themselves their theirs

оно, његов it it itself its its

Показне заменице имају два облика this (’овај’), у множини these (’ови’), те that (’тај, 
онај’), у множини those (’ти, они’).

Од упитно-односних заменица једино who (’ко’) има објекатски и присвојни облик: 
whom (’кога, коме, ким’), који се све ређе употребљава, и whose (’чији’). Остале 
заменице овог типа имају само један облик: which (’који’), that (’што’), what (’шта’).

Сложене заменице добијају се или комбинацијом ових елемената са ever: whoever 
(’било ко’), whichever (’било који’), whatever (’било шта’), или комбинацијом елемената 
-body, -one (’ко’) и -thing (’шта’) са другим елементима:

− everybody, everyone (’свако’), everything (’свашта’);
− somebody, someone (’неко’), something (’нешто’);
− nobody, no one (’нико’), nothing (’ништа’);
− anybody, anyone (’ико’), anything (’ишта’).

Исти комбинаторички образац постоји и за прилоге, нпр. where (’где’), everywhere 
(’свуда’), somewhere (’негде’), nowhere (’нигде’), anywhere (’било где’).
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4.5 Бројеви и други квантификатори

Енглески систем бројева заснива се на додавању суфикса -teen за естице, -ty 
за десетице, те -th за редне бројеве. У начину творбе бројева постоје одређена 
одступања, првенствено у малим бројевима, како се види из ове табеле.

јединице редни   естице    редни   десетице    редни 

0 zero 0th zeroth         

1 one 1st fi rst 11 eleven 10th tenth 10 ten 11th eleventh

2 two 2nd second 12 twelve 12th twelfth 20 twenty 20th twentieth

3 three 3rd third 13 thirteen 13th thirteenth 30 thirty 30th thirtieth

4 four 4th fourth 14 fourteen 14th fourteenth 40 forty 40th fortieth

5 fi ve 5th fi fth 15 fi fteen 15th fi fteenth 50 fi fty 50th fi ftieth

6 six 6th sixth 16 sixteen 16th sixteenth 60 sixty 60th sixtieth

7 seven 7th seventh 17 seventeen 17th seventeenth 70 seventy 70th seventieth

8 eight 8th eighth 18 eighteen 18th eighteenth 80 eighty 80th eightieth

9 nine 9th ninth 19 nineteen 19th nineteenth 90 ninety 90th ninetieth

Стотице и хиљаде добијају се додавањем непромењивог hundred (’сто’), hundredth 
(’стоти’), односно thousand (’хиљада’), thousandth (’хиљадити’) након одоговарајућег 
броја, нпр. three hundred and fi ve (’тристо пет’).

Сложене десетице добијају се писањем цртице између десетице и јединице, нпр. 
twenty-fi ve (’двадесет пет’).

Американци уместо хиљада чешће користе стотине, нпр. fi fteen hundred (’хиљаду и 
по’, дословно ’петнаест стотина’).

Године након првог десетлећа у столећу читају се као низови од две десетице, нпр. 
1989. nineteen eighty-nine (’хиљаду деветсто осамдесет девета’, досл. ’деветнаест 
осамдесет девет’). Прво столеће чита се у хиљадама, али као главни број, нпр. two 
thousand (and) six (’две хиљаде шеста’, досл. ’две хиљаде шест’).

Датуми се у америчком енглеском често пишу тако да месец претходи дану, нпр. 9/11 
(nine eleven, досл. ’девет једанаест’) је једанаести септембар, а не девети новембар.

Разломци су комбинација главног броја у бројиоцу и множине редног броја у име-
ниоцу, нпр. 2/5 (two fi fths ’две петине’, досл. ’два петих’).

Постоје три групе других квантификатора: 

− они који се употребљавају уз бројиве именице,
− они који се употребљавају уз небројиве именице и
− они који се употребљавају уз оба типа именица. 

На прве две поменуте групе треба обратити посебну пажњу јер се ова разлика не јавља 
у српском. Исто тако, у случају few и little употреба члана или његов изостанак потпуно 
мењају значење. Следећа табела систематизује категорије других квантификатора:
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Бројиве 
именице

Небројиве 
именице

-

much ’много’ √ I don’t have much money. ’Немам много новца.’

many ’много’ √ I don’t have many friends. ’Немам много пријатеља.’

few ’мало’ √
I have few friends. ’Имам мало пријатеља.’ (желео бих 
да их је више)

a few ’неколико, 
довољно’

√
I have a few friends. ’Имам неколико пријатеља.’ (што 
ми је доста)

little ’мало’ √ I have little sugar. ’Имам мало шећера.’ (фали ми)

a little ’нешто, доста’ √
I have a little sugar. ’Имам нешто шећера’ (таман ми је 
доста)

enough ’доста’ √ √
I have enough money/friends. ’Имам доста новца/
пријатеља.’

plenty of ’много’ √ √
I have plenty of money/friends. ’Имам много новца/
пријатеља.’

4.6 Глаголи

Инфинитив, облик у ком се глагол наводи у речницима, једнак је основи (O): work (у 
комбинацији са другим облицима и унутар њих може се користити са партикулом 
to испред себе: to work)

Глаголска времена

Основна ненаглашена времена (O - основа глагола, инфинитив)

Проста Прогресивна Перфектна
Перфектна 
прогресивна

Будућа shall12SgPl/will O shall12SgPl/will be O-ing shall12SgPl/will be O-ed2
shall12SgPl/will have been 
O-ing

I will work I will be working I will have worked I will have been working

Садашња O/O-s3Sg am1Sg/is3Sg/are 
O-ing

has3Sg/have O-ed2 has3Sg/have been O-ing

I work I am working I have worked I have been working

Прошла O-ed1 was13Sg/were O-ing had O-ed2 had been O-ing

I worked I was working I had worked I had been working

Наглашена времена

Наглашено садашње време: do/does3Sg O I do work
Наглашено прошло време: did O I did work
Хабитуално прошло време: used to O I used to work
Актуелно непосредно будуће време: am1Sg/is3Sg/are going to O I am going to work
Неактуелно непосредно будуће време: was13Sg/were going to O I was going to work
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Начини

Индикатив – сва претходно наведена времена су облици индикатива. 
Императив: O2SgPl/let us O1pl: work!
Кондиционал садашњи: would O: I would work
Кондиционал прошли: would have O-ed2: I would have worked
Конјунктив: глаголи у презенту мењају се у инфинитив: …that he work (не: works), 
а код прогресивног прошлог времена помоћни глагол за сва лица је were: …that I 
were (не: that I was).

Стања
Активно стање – сва претходно наведена времена и начини су облици актива.

Пасивно стање
Пасив се твори тако што се код облика без помоћног глагола додаје глагол то бе 
’бити’ у одговарајућем облику и O-ed2, нпр. aktiv: I deceive../I deceived… ’обмањујем/
обмануо сам’, passiv I am decieved/I was deceived ’обманут сам/био сам обманут’. 
Код осталих глагола користи се њихов помоћни глагол у одговарајућем облику, 
а додаје се глагол be у одговарајућем облику: being за прогресивне облике, be за 
будућност и инфинитив, been za pošlost te O-ed2, нпр. I was being deceived ’био сам 
обмањиван’, I will be deceived ’бићу обманут’, I had been deceived ’био сам обманут’.

Правилни глаголи
Правилни глаголи мењају се по наведеним правилима, за -ed1 i -ed2 додаје се 
суфикс -ed на основу (O). Постоје одеђене промене у основи испред наставака -ing 
и -ed.

а. Испред наставака -ed и -ing завршни сугласник основе (ако није h) удваја 
се ако му претходи прости наглашен вокал (не дифтонг) који се пише јед-
ним словом, нпр. permit ’дозволити’: permitted ’дозвољен’: permitting ’дозво-
љавање’. Нема удвајања кад вокал није наглашен или кад није про сти вокал: 
enter:entered:entering ’ући/унети, унесен, улажење/уношење’, fear:feared:fearing 
’страховати, страхован, страховање’.
Овде постоје разлике између британског и америчког енглеског у смислу да 
британски има удвајање у појединим лексичким јединицама и када за то нема 
услова, нпр. signal, signalled, signalling.
У обе варијанте g се мења у gg а c у ck и након ненаглашеног вокала: 
humbug:humbugged, humbugging, traffi  c:traffi  cked, traffi  cking.

б. Ако наставак не почиње на i, завршно y основе мења се у i: carry:carries:carried 
’носити:носи:ношен’.

в. Завршно -ie основе мења се у -y испред наставка -ing: lie (’лежати, лагати’): 
lying (’лежање, лагање’)

г. Завршно -e основе одбацује се испред наставака -ed и -ing: shave:shaved:shaving 
’обријати:обријан:бријање’.
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Неправилни глаголи
Код неправилних глагола облици за -ed1 и -ed2 имају непредвидив облик. Листа 
ових глагола даје се у додатку.

Помоћни и модални глаголи
Помоћни и модални глаголи имају специфичан облик и могућност контракције.
Помоћни глаголи су do, have и be, са следећим облицима промене.

Ненегирани облик Негирани пуни Негирани сажети

Садашње време do/does3Sg do not/does not3Sg don’t/doesn’t3Sg

Прошло време did did not didn’t

Ненегирани 
пуни

Ненегирани 
скраћени

Негирани 
пуни

Негирани 
скраћени

Негирани 
сажети

основни облик have ’ve have not ’ve not haven’t

треће лице једнине has ’s has not ’s not hasn’t

прошло време had ’d had not ’d not hadn’t

глаголски прилог having not having

Ненегирани 
пуни

Ненегирани 
скраћени

Негирани 
пуни

Негирани 
скраћени

Негирани 
сажети

Презент 1. l. Sg. am ’m am not ’m not aren’t, ain’t

Презент 3. l. Sg. is ’s is not ’s not isn’t

Презент – ostalo are ’re are not ’re not aren’t

Перфект 1. i 3. l. Sg. was was not wasn’t

Перфект – остало were were not weren’t

Глаголски прилог being not being

Партицип been

Модални глаголи имају следеће облике:

Ненегирани пуни
Ненегирани 
скраћени

Негирани пуни
Негирани 
скраћени

Негирани сажети

can can not cannot can’t

could could not couldn’t

may may not mayn’t

might might not mightn’t

shall shall not shan’t

should should not shouldn’t

will ’ll will not ’ll not won’t

would ’d would not ’d not wouldn’t

must must not mustn’t
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ought to ought not to oughtn’t

used to used not to
usedn’t to/didn’t 
use to

need need not needn’t

dare dare not daren’t

Негативни облик mustn’t има непредвидиво значење и значи ’не сме’.

Облик mayn’t је британски а и тамо редак, облик shan’t је редак у америчком 
енглеском.

Истиносни облици
Негирање се врши тако што се речца not ставља иза личног глаголског облика, 
нпр. I am not working, I had not worked, итд. Изузетак је прости презент, где се не 
негира неутрални него наглашени облик: I do not work.

Питање се формира тако што се премеће лични глаголски облик и субјекат: Am 
I working?, Had I worked? Поново је изузетак прости презент, где се ова операција 
примењује на наглашени облик: Do I work?

Упитно одрични облик формира се тако што се примени правило о негирању, па 
правило о формирању питања, па онда: Am I not working? Had I not worked? Do I not 
work?

Сажимања и скраћивања
Претходно наведени скраћени и сажети облици помоћних и модалних глагола 
употребљавају се само у неформалном говорном и писаном стилу. У формалном 
стилу такви облици нису прихватљиви.

4.7 Предлози

above   изнад, над, повише, поврх, сврх, врх, више (free variants, ’изнад’ + Gen and 
’над’ + Ins are the most frequent ones)

across   кроз (when penetrating), преко (when traversing)
after   иза (more spatially), након, после (more time reference), на, за, према, по (so-

urce of information)
along   дуж, уз (stretching), мимо (passing), преко (crossing)
alongside   крај, код, уз (a), при, покрај, близу (free variants static or stretching), уздуж 

(stretching)
amid   усред, сред, међу (free variants)
among   између, међу, код, сред (free variants, ’између, међу’ most frequent), од (one 

from a group of )
around   око, около (free variants, ’око’ more frequent)
aslant   преко (surpassing), кроз (penetrating)
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at   код (at somebody’s place), на (events and fl at places), о, у (enclosed spaces), око 

(approximation), при, уз (adjacency), из (source), по (space covered randomly)
at the beginning   почетком
at the bottom (of)   удно, надно (free variants) 
at the end   накрај, скрај (space) поткрај (time)
atop   на, наврх, поврх, уврх (’на’ most frequent and neutral, other free variants and 

emphasized)
barring   осим, изузевши (free variants, ’осим’ is more frequent)
bating   осим, изузевши, одрачунавши, одбивши (free variants, ’осим’ is more frequent)
because of   услед (causativity related to events), зарад (intentional causativity), због 

(general causativity)
before   испред, пред (spatial), пре (temporal)
behind   иза, за (general, ’иза’ more common), позади (colloquial, same meaning)
below   испод, под (free variants)
beneath   испод, под (free variants)
between   међу, између (free variants)
betwixt   међу, између (free variants)
but   осим, изузевши (free variants, ’осим’ is more frequent)
by   код, при, крај, близу (adjacency), дуж, уздуж (stretching), кроз (penetration), 

преко (crossing), према, напрама (direction), по, на, за време (temporal reference), 
до, све до (endpoint), око (approximation), од, због (reason), за (purpose), помоћу 
(means), украј (endpoint location), од (стране) (passive agent)

close to   близу (neutral), надомак (emphasized)
concerning   што се тиче, у погледу, у вези с (neutral free variants), гледе (Croatian)
considering   узевши у обзир, с обзиром на (free variants)
despite   уинат (when defying), унаточ, упркос (free variants), мимо (notwithstanding)
down the middle   средином
down   ниже (statically), низ (dynamically), са (origin of the movement), кроз (penetra-

tion)
during the time of   за
during   током, за време, док (general, free variants), тијеком (Croatian), пре ко (thro-

ughout a time period)
except(ing)   осим, сем, до, доли, изузевши (free variants, ’осим’ most frequent)
failing   у случају да не, ако не, у недостатку, у случају изостанка (free variants)
for … sake   рад(и)
for   за (време)
forby {Old English; cf: hard by}   осим (emphasizes element which is not included), 

још(те), уз то, поврх тога, а да и не говоримо (free variants, emphasize the included 
elements)

from   из (enclosed space), од (starting point or somebody’s place), с(а) (fl at space and 
events), по (beginning, temporal)

in   у (most of the time), на (exceptions such as islands and peninsulas, e.g., Florida, 
Hawaii, etc.)
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in front (of)   испред, пред, чело (free variants, чело is uncommon)
in light of   наспрам
in the middle of   сред, усред (spatial, inside an enclosed area), насред (in the middle 

of a fl at surface), посред (spatial, in the middle of an outstretched area), половином 
(temporal)

including   урачунавши, укључиво, укључујући (free variants, ’урачунавши’ most com-
mon)

inside   унутар
instead of   наместо, уместо, место (free variants, ’уместо’ most common)
inter   међу, између (free variants)
into   међу (in between), у (into an enclosed area)
just before   уочи
like   попут
-like   слично
long   по
minus   минус, мање, без (free variants, ’без’ most common)
more than   над
near   близу, (тик) до (free variants, ’близу’ and до most common)
next to   крај, поред, покрај (free variants, ’покрај’ most common)
nigh   близу, тик крај, тик уз, до (free variants, ’близу’ and do most common)
on the occasion of   поводом
opposite from   насупрот, супротно, усупрот (free variants)
out of   из (out of an enclosed space, movement), изван, ван (outside of ), због (cause), 

ради (intention)
outside of   изван, ван (free variants)
over   поврх, преко (usually movement, ’преко’ more common), на (contact), над, изнад, 

повише (lack of contact), код, при (adjacency), више од (amounts), због (cause)
plus   више, плус, и (free variants)
regarding   што се тиче, с обзиром на (free variants), гледе (Croatian)
respecting   што се тиче, с обзиром на (free variants), гледе (Croatian)
round   око, около, наоколо (free variants, ’око’ most common)
save (e.g., all save him), saving   осим, сем, изузев(ши) (free variants, ’осим’ most common)
suiting   саобразно
thanks to   заслугом, захваљујући
through   кроз (physical), од (cause one does not control), из (internal cause), због (ge-

neral causal), у току, преко, за време, у (temporal), помоћу, посредовањем (means)
to   k(a), пут, спрам, према, за (direction with no endpoint determined), у (direction 

with enclosed destination), на (direction with non-enclosed destination or event), 
до, све до (direction not encompassing the destionation or time), код (direction 
with somebody’s place as destination), пред, до, о, при, крај, уз, близу (adjacency), 
у сврху, ради, са, по (intention)
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toward(s)   к(а), према, спрам (direction), против, насупрот, усупрот (opposition), 

око, отприлике око (approximation), што се тиче, гледе (object refered to), за, 
ради, због (intention)

under   дно, подно, удно, под, испод (location), под водством (leadership), под 
заштитом (protection), под дојмом (impression), за владавине (rule), на темељу 
(ground), за време (time), ниже, мање, испод (quantity)

until   до
up to the top   доврх
up   према, у, на, дуж, уздуж, уз (movement), више (scale)
upon   на, на темељу (ground), код, о (temporal reference)
via   путем, преко, виа, помоћу (free variants)
vis-a-vis   наспрам, насупрот (free variants)
with the help of   помоћу, посредством, посредовањем (free variants)
with   с(а), у друштву, заједно са (company), покрај, поред, код, при (adjacency), 

помоћу (means, instrument), истодобно (concurrency), на начин, у вези са, од, код, 
далеко од (comparison), упркос, уза све то, уз (contradiction)

without   без, ван, изван (free variants, exclusion, без most frequent), пред (space)

4.8 Везници

after   пошто, након што (free variants)
against {archaic; cf: before}   пре него
albeit   премда, иако, мада (free variants, иако most common)
although   премда, иако, мада (free variants, иако more common), макар (future refer-

ence, the only option when the auxilliary is not used)
Ићи ћу тамо макар ми не дозволе. ’I will go there although they forbid me to’.
Ишао сам тамо премда/иако/мада ми нису дозволили. ’I went there even though 

they forbid me to’.
an {archaic; cf: if }   ако
and   и (conjoining), а (contrasting), па (consequence)

Он седи и чита новине. ’He is sitting and reading a newspaper’.
Ја сам добро, а ти? ’I am well and you?’ (contrasting two states).
Купио је прескупа кола па је незадовољан. ’He bought an overly expensive car and 

he is displeased.’
anyhow   па ипак, ипак, уза све то, а опет, унаточ томе (free variants, semantic nu-

ances)
anyway   ипак, уза све то, па ипак (free variants, semantic nuances)
because   јер, зато што (cause) будући да (basis)
Нема пара јер их је потрошио. ’He does not have any money because he spent it’.
Није добио попуст будући да не ради на универзитету. ’He did not get the discount 

because he does not work at the University’.
before   пре него (што) (temporal and comparative), радије него (comparative)

Попио је пиво пре него што је отишао. ’He drank a beer before he left’.
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Он би трчао радије/пре него пливао. ’He would put running before swimming.’
but   осим да, само не (excluding), као да не, а да не (contrasting), ако не, само да не 

(negative condition) али, ипак, уза све то, само, него, но (contrary)
consequently   отуда (cause/consequence), дакле (conclusion, i.e. that means that…)

Потрошио је сав новац, отуда нема за станарину. ’He spent all his money and 
consequently he does not have any to pay the rent’.

Платио је рачун, дакле хоће да иде. ’He paid his rent, consequently he wants to 
leave’.

either … or   или … или, било … било, ја … ја, воља … воља
ere {archaic; cf: before}   пре него, радије него (free variants)
even if   иако, па макар, премда, ма (allowing, free variants)
except {archaic}, excepting   осим ако, ако не (free variants)
for   јер (cause), будући да, што (basis), кад (time) 

Мокар је јер је падало. ’He is wet for it rained’.
Није добро урадио будући да није био спреман. ’He did not do it right for he was 

not prepared’.
Доћи ћу кад будем имао времена. ’I will come for I have time’.

forasmuch as   ако (condition), будући да (basis), јер (cause), кад (time)
Ако дођеш, доћи ћу и ја. ’Forasmuch as you come, I will come as well’.
Нисам дошао будући да нисам позван. ’I did not come forasmuch as I had not been 

invited’.
Није то видео јер није био ту. ’He did not see it forasmuch as he was not there’.
Није чуо кад је она ушла. ’He did not hear forasmuch as she entered’.

gin {Scottish; cf: if }   ако
however   ипак (contrasting), међутим (introducing contrasting portion of the dis-

course)
Нису учили - ипак су положили испит. ’They did not learn. However, they passed 

the exam’.
Нису били тамо. Међутим, гледали су ту утакмицу на телевизији. ’They were 

not there. However, they saw the game on TV’.
if   ако, (у случају) да, кад, да ли (condition, free variants)
immediately, as soon as   чим
insofar (as)   уколико
just as   баш као, као што (free variants)
lest   да не (би), како не (би) (free variants)
like {colloquial}   као (што), како (free variants)
likewise   такође(р), исто, једнако тако, надаље (free variants, такође(р) most fre-

quent)
’n   и (conjunction), да (intention)
neither   ни, нити
nevertheless   ипак, међутим (free variants) [See however above.]
nor   ни, нити
notwithstanding   премда, мада, (that) макар (free variants)
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now   будући да (that)
once   чим (instantaniousness stressed), кад (general reference)

Чим дођемо тамо, окупаћемо се. ’Once we get there, we will immediately take a 
bath.’

Кад дођемо тамо, окупаћемо се. ’Once we get there, we will take a bath.’
only   само што, само кад (additional contrasting element), ипак, међутим (free vari-

ants in this meaning, contrasting, discourse operators), кад не би било (exclusion)
Кућа је добра само што је стара. ’The house is fi ne, only it is old’.
Кућа је добра. Ипак/Међутим, не свиђа ми се. ’The house is fi ne, only I do not like it’.
Кућа је добра само кад не би била стара. ’The house is good, only if it weren’t old’.

or {archaic; cf: before}   пре него
or   или
provided that, providing that   под условом да, ако
qua   као, у својству (free variants)
save that, saving {archaic}   осим, ако не, осим ако, осим да (free variants)
seeing   jer (cause), budući da (basis)

Неће доћи јер ради. ’He will not come seeing he works’.
Није платио будући да нема новца. ’He did not come seeing he does not have any 

money’.
since   откад, откако, како (temporal referance), будући да (basis), јер (causal refer-

ence)
Није путовао авионом откако је био у Европи прошле године. ’He has not fl own 

since he travelled to Europe last year’.
Није летео будући да није имао новца. ’He did not fl y since he did not have any 

money’.
Није летео јер се боји. ’He did not fl y since he is afraid to do so’.

so   тако (manner), па (consequence), због тога, зато да (intention), само ако (condi-
tion)
Лупао је тако да су се зидови тресли. ’He made such noise so that all the walls 

were shaking’.
Није учио па није положио испит. ’He did not learn so he did not pass the exam’.
Купио је нову полицу зато да има места за нове књиге. ’He bought a new shelf so 

that he has room for new books’.
Ићи ћу само ако иде и он. ’I will go so he goes’.

supposing that   узевши да, претпоставивши да (free variants)
than   него, неголи, него што, но, доли, од (free variants, но and доли least frequent)
that   да (indirect speech), да би (intention), јер, зато што (cause), будући да (basis), 

(тако) да (consequence), кад, пошто (temporal reference)
Рекао је да ће доћи. ’He told me that he would come’.
Зато што нису имали кола, нису дошли. ’That they did not have a car prevented 

them from coming’.
Није то сазнао будући да му нико није рекао. ’He did not know about it that no-

body told him’.
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Викао је тако да су се зидови тресли. ’He was screaming (so) that the walls were 
shaking’.

То се догодило у тренутку кад је био тамо. ’That happened at the moment that 
he was there’.

then   онда, тада (temporal reference), даље (concatenation), зато, према томе (con-
clusion)
Кад дођемо онда ћемо јести. ’When we arrive, then we will eat’.
Он чита, даље пише… ’He reads, then writes...’
Он је сит, зато не једе. ’He is full then he does not eat’.

though (tho’)   премда, иако, макар, мада (free variants)
till   док [See: until below]
unless   ако не, уколико не, осим ако, осим да (free variants)
until   док, док не (free variants)
whereas   с обзиром на то што (relating), будући да, узевши у обзир да (basis), док 

(ипак), док (напротив) (contrasting)
Будући да они не раде, не можемо очекивати да плате. ’Whereas they do not 

work, we cannot expect them to pay’.
Она спава док напротив он ради. ’She sleeps, whereas he works’.

whether   да ли
while, whiles {archaic}, whilst (mainly British)   док, за време, све док (temporal), мада 

(contrasting)
Он ради док она спава. ’He works while she sleeps’.
Он је високо скочио мада није висок. ’While he is not tall, he jumped high’.

without   ако не, осим ако, изузевши ако, једино да (free variants)
yet   ипак, па ипак (free variants)
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a1 ART [ ə; stressed ɛɪ | e; наглашено ei ] члан за 
неодређено упућивање на појединачне 
бро јиве датости 1  {I am reading ~ book. 
Читам књигу.} [ default ] 2 неки {A man came 
to see you. Дошао ти је неки човек.} [ some ] 
3 један {~ friend of mine један мој пријатељ} 
[ one ] 4 на {once ~ month једном на месец} 
[ once, every ] 3 in ~ word једном речју

A2 N-UNC+C ~s [ ɛɪ | ei ] 1 А / слово и глас / 
[ letter ] 2 десетка [ university, A+ ] 3 девет-
ка [ university, A and A- ] 4 петица [ school ] 
1 from ~ to Z од А до Ш 2 ~ student од-
личан студент [ university ] 4 ~ student одли-
чан ученик [ school ]

a-3 pref. [ ɛɪ | ei ] 1 а- {amoral аморалан} [ ne-
utral ] 2 не- {amoral неморалан} [ negative ]

A.D. abbr. [ 'ɛɪ´di: | eidi: ] anno domini н.е., 
нове ере =AD <Br> ↔ B.C. Anno Domini го-
дина Господња

A.M. abbr. [ 'ɛɪ´ɛm | eiem ] ante meridiem 1 у 
ноћи {3 a.m. 3 у ноћи} [ at night ] 2 ујутро 
[ early morning ] 3 преподне [ late morning ] 
=a.m. ↔ P.M.

AA abbr. [ ɛɪ´ɛɪ | eiei ] Alcoholics Anonymous 
анонимни алкохоличари

aback ADV [ ə´bæk | ebek ] taken ~ пренера-
жен {I was taken ~ by his impudence. Остао 
сам пренеражен његовом дрскошћу.}

abacus N ~es [ ́æbəkəs; occas. ə´bækəs | ebekes; 
понекад ebekes ] рачунаљка 

abandon V ~ing, ~ed r(Sb.|Sth. ~s sb.|sth.) [ ə´bændən | ebenden ] 1 .напустити >напуштати [ in gener-
al ] 2 .оставити >остављати на цедилу [ a per-
son ] R: ~ed 1 to ~ sth. оставити се нечега.Gen

abase V abasing, ~d r(Sb.|Sth. ~s sb.) [ ə´bɛɪs | ebeis ] .по-
низити >понижавати R: ~d, abasing, ~ment

abate V abating, ~d r(Sb.|Sth. ~s sth., Sth. ~s) [ ə´bɛɪt | ebeit ] 1 .стишати >стишавати, .смањити 
>смањивати [ make sth. less intense ] 2 .је-
њати >јењавати, .стишати >стишавати се, 
.смањити >смањивати се [ become less in-
tense ] 3 .поништити >поништавати [ annul ] 
4 .престати >престајати важити [ become 
null and void ] R: ~d, ~ment

abbess N ~es [ ́æbəs | ebes ] опатица 
abbey N ~s [ ́æbɨ: | ebi: ] опатија Westminster 

A~ Вестминстерска опатија
abbot N ~s [ ´æbət | ebet ] опат R: abbe
abbreviate V abbreviating, ~d r(Sb.|Sth. ~s sth.) 

[ ə´bri:vi: 'ɛɪt | ebri:vi:eit ] .скратити >скраћивати 
/ реч, књигу, итд. / 

abbreviation N-UNC+C ~s [ ə'bri:vi: ´ɛɪʃən | ebri:vi:eišen ] 1 скраћеница [ / C / result ] 
2 скраћивање [ / UNC / action ]

ABC N ~s [ 'ɛɪbi: ´si: | eibi:si: ] / об. мн. / абе-
цеда, азбука / основе нечега, не писмо / {the 
~s of computer science азбука информатике} 

abdicate V abdicating, ~d r(Sb. ~s) [ ́æbdɪ'kɛɪt | 
ebdikeit ] абдицирати, .сићи с трона R: ab-
dication

abdomen N ~s [ ́æbdəmən; æb´doʊmən, əb- | ebdemen; ebdoumen, eb- ] 1 абдомен [ belly ] 
2 трбушна дупља [ cavity ]

abdominal ADJ [ æb´dɒmənəl, əb- | eb-domenel, eb- ] трбушни, абдоминални ~ cav-
ity трбушна дупља; ~ muscles, abs трбушни 
мишићи

abduct V ~ing, ~ed r(Sb. ~s sb., Sth. ~s) [ æb´dʌkt, əb- | ebdakt, eb- ] 1 .отети >отимати / особу / [ kid-
nap ] 2 .одвући >одвлачити / о мишићу / [ of 
muscles ] <med.> R: ~ed

abduction N-UNC ~s [ æb´dʌkʃən, əb- | ebdakšen, eb- ] отмица 

aa



abductor abolition38
abductor N ~s [ æb´dʌktər | ebdakter ] 1 от-

мичар [ kidnapper ] 2 мишић одмицач [ mus-
cle ]

abed ADV [ ə´bɛd | ebed ] <arch.> у кревету {She 
stays ~ late whenever she can. Остаје у креве-
ту до касно кад год може.} 

Abel N [ ́ɛɪbəl | eibel ] Авељ Cain and ~ Каин 
и Авељ

Aberdeen N [ 'æbər´di:n | eberdi:n ] Абердин 
/ град у Шкотској / 

aberrant ADJ [ æ´bɛərənt; also ´æbərənt, ə´bɛərənt | ebeerent; такође eberent, ebeerent ] по-
грешан, ненормалан 

aberration N-UNC+C ~s [ 'æbər´ɛɪʃən | ebereišen ] аберација, отклон ~ of the needle 
отклон магнетне игле

abet V ~etting, ~etted r(Sb. ~s sb.) [ ə´bɛt | ebet ] 
.помоћи >помагати, .подстаћи >подстицати 
/ на преступ, злочин / R: ~etting; to aid and 
~ sb., sth. подстицати некога.Acc / на злочин/, 
помагати нешто.Acc

abeyance N-UNC [ ə´bɛɪəns | ebeiens ] (при-
времена) обустава in ~ обустављен

abhor V ~orring, ~orred r(Sb. ~s sth.|sb.) [ æb´hɔr, əb- | ebhor, eb- ] .осетити >осећати одвратност to ~ 
sb., sth. осећати одвратност према некоме, 
нечему.Dat

abhorrence N-UNC | sg. [ æb´hɔrəns, -´hɑr- | ebhorens, -har- ] одвратност, гнушање 
abhorrent ADJ [ æb´hɔrənt | ebhorent ] од-

вратан / који изазива одвратност / 
abide V abiding, ~d r(Sb. ~s sth.|sb., Sb. ~s PP) [ ə´baɪd | ebaid ] 1 повиновати се [ respect ] 2 .из-

држати >издржавати, .отрпети >трпети 
[ endure ] 3 >трајати (вечно) [ of feelings, 
memory ] R: abiding 1 ~ by sth. повиновати 
се нечему.Dat 2 cannot ~ sb., sth. не моћи 
поднети некога, нешто.Acc

ability1 N-UNC+C ~ties [ ə´bɪləti: | ebileti: ] 
1 способност, могућност [ / UNC / the quality 
of being able to perform ] 2 умеће, вештина 
[ / UNC+C / skills, talents ]

-ability2 suff . [ ə´bɪləti: | ebileti: ] -ост / мо-
гућност за нешто / {drinkability питкост} 

abject ADJ [ ́æb'dʒɛkt, æb´dʒɛkt | ebdžekt, ebdžekt ] 1 презрен, мизеран [ miserable ] 
2 безнадан, јадан [ hopeless ] 3 понизан 
[ sho wing humility ] R: ~ly

Abkhazia N [ æb´keɪʒə | ebkeiže ] Апхазија 
Abkhazian ADJ [ æb´keɪʒən | ebkeižen ] апха-

ски, апхашки 
ablative N ~s [ ́æblətɪv | ebletiv ] аблатив 

<ling.>

ablaze ADJ [ ə´blɛɪz | ebleiz ] 1 у пламену, 
у ватри [ on fi re ] 2 ватреноцрвен [ fi re-red ] 
1 to set ~ запалити

able1 ADJ ~r, ~st [ ́ɛɪbəl | eibel ] 1 способан [ in 
general ] 2 умешан, вешт [ adroit ] 3 у стању, 
кадар [ capable ]

-able2 suff . [ əbəl | ebel ] погодан за нешто 
{drinkable за пиће} 

able-bodied ADJ [ ́eibəl'bɒdi:d | eibelbodi:d ] 
физички способан 

ably1 ADV [ ́ɛɪbli: | eibli: ] вично, компетент-
но {They are ~ trained for the job. Обучени су 
компетентно за тај посао.} 

-ably2 suff . [ əbli: | ebli: ] суфикс за творење 
прилога {dependably поуздано} 

abnormal ADJ [ æb´nɔrməl, əb- | ebnormel, eb- ] абнормалан, ненормалан R: ~ally
abnormality N-UNC+C ~ties [ 'æbnɔr´mæləti: | ebnormeleti: ] абнормалност, ненормалност 
aboard ADV [ ə´bɔrd | ebord ] 1 укрцан 

{After two hours of waiting, we fi nally went 
~. Коначно смо се укрцали након два сата 
чекања.} [ ship, train, plane, etc. ] 2 упоредо, 
један поред другог {Two ships sailed close 
~. Два брода су пловила близу један поред 
другога.} [ alongside ] 3 присутан / као део 
групе, тима, итд. / {She’s been ~ for two years 
now. Ради с нама већ две године.} [ part of a 
group ] 1 Аll ~! Укрцавање!; to go ~ укрца-
ти се; Welcome ~! Добродошли! / на авион, 
брод, воз/

abode N ~s [ ə´boʊd | eboud ] 1 боравиште 
[ residence ] 2 пребивалиште, дом [ home ]

abolish V ~ing, ~ed r(Sb.|Sth. ~s sth.) [ ə´bɒlɪʃ | eboliš ] 
.укинути >укидати, .поништити >поништава-
ти to ~ a law опозвати закон; to ~ customs, 
visas, slavery, the death penalty укинути ца-
рину, визе, ропство, смртну казну

abolition N-UNC [ 'æbə´lɪʃən | ebelišen ] 
1 аболиција [ legal ] 2 укидање, укинуће [ in 
general ] 2 ~ of slavery, visa requirements 
укинуће ропства, виза



abolitionist abracadabra39
abolitionist N ~s [ 'æbə´lɪʃənɪst | ebelišenist ] 

1 аболиционист(а) [ ♂ ] 2 аболици онист-
киња [ ♀ ]

abominable ADJ [ ə´bɒmənəbəl | ebomenebel ] 
одвратан, гнусан R: abominably; to make 
sth. ~ for sb. смучити некоме.Dat нешто.Acc

abominate V abominating, ~d r(Sb. ~s sth.|sb.) 
[ ə´bɒmə'nɛɪt | ebomeneit ] >осећати одврат-
ност R: abomination; to ~ sb., sth. осећати 
одвратност према некоме, нечему.Dat

Aboriginal1 N ~s [ 'æbə´rɪdʒənəl | eberidženel ] 
<!!!> 1 / мало слово / домородац, старосе-
делац [ in general ] 2 Абориџин [ Australian 
Aborigine ]

Aboriginal2 ADJ [ 'æbə´rɪdʒənəl | eberidženel ] 
<!!!> 1 / мало слово / домородачки, старо-
седелачки [ in general ] 2 абориџински [ Au-
stralian Aborigines ] R: ~ally

abort V ~ing, ~ed r(Sb. ~s sth., Sth. ~s) [ ə´bɔrt | ebort ] 
<!!!> 1 превремено .прекинути >прекидати 
[ in general ] 2 абортирати, .побацити >по-
бацивати [ pregnancy ]

abortion N-UNC+C ~s [ ə´bɔrʃən | eboršen ] <!!!> 
1 абортус [ / UNC+C / voluntary act ] 2 побачај 
[ / C / spontaneous act ] 3 неуспех, слом [ / C / 
failure ] 1 to have an ~ абортирати

abortive ADJ [ ə´bɔrtɨv | ebortiv ] <!!!> неуспе-
шан, изјаловљен 

abound V ~ing, ~ed r(Sb. ~s sth., Sth. ~s, Sth. is ~ing PP) 
[ ə´baʊnd | ebaund ] >врвети, бити препун R: 
~ing; sth. ~s све врви од нечега.Gen; to ~ with, 
in sth. врвети од нечега.Gen, бити препун не-
чега.Gen

abounding ADJ [ ə´baʊndɨŋ | ebaunding ] оби-
лан, препун 

about1 ADV [ ə´baʊt | ebaut ] 1 отприлике, 
око {It costs ~ ten dollars. Кошта око десет 
долара.} [ around, approximately ] 2 скоро, 
приближно {This is ~ the best I can do. Ово је 
скоро најбоље што могу да урадим.} [ nearly, 
almost ] 3 уоколо {They were running ~ all 
day. Трчали су уоколо цео дан.} [ here and 
there ] 4 у околини, ту негде {She must be 
somewhere ~. Bill saw her fi ve minutes ago. 
Мора да је ту негде. Бил ју је видео пре пет 
минута.} 5 само што не {~ to leave само што 
није пошао} [ on the verge ] 6 у кругу [ in a 
circle ] 1 ~ my size отприлике моја величи-

на; somewhere ~ sth. ту негде око нечега.Gen 
2 ~ right скоро тачно 3 to look ~ обазира-
ти се (уоколо) 5 ~ to begin на помолу; ~ to 
end на домаку; sb. is just ~ to do sth. неко.Nom 
само што није нешто урадио 6 ~ right, left! 
надесно!, налево!

about2 PREP [ ə´baʊt | ebaut ] 1 о + Loc {a 
book ~ friendship књига о пријатељству} 
[ concerning ] 2 због, око + Gen {The fi ght was 
all ~ money. Цела свађа је била због новца.} 
[ because of ] 3 по + Loc {She looked ~ the 
room searching for her glasses. Погледала је 
по соби тражећи своје наочаре.} [ in many di-
rections ] 4 по + Loc {The clothes were thrown 
~ the room. Одећа је била побацана по соби.} 
[ in various parts ] 5 у близини, код + Gen {She 
must be somewhere ~ the house. Мора да је 
негде у близини куће.} 6 око + Gen {the rail-
ing ~ the excavation ограда око копа} [ sur-
rounding sth. ] 1 to be ~ sth. радити се о 
нечему.Loc

about-face EXCL [ ə´baʊt'feɪs | ebautfeis ] на-
лево круг! [ counter-clockwise ] 2 надесно 
круг! [ clockwise ] =about-turn

above1 ADJ [ ə´bʌv | ebav ] горњи {Write to the 
~ address. Пишите на горњу адресу.} 

above2 ADV [ ə´bʌv | ebav ] горе, изнад over 
and ~ that поврх тога; the ~ mentioned горе-
поменути; to go ~ and beyond изломити се 
/ дати све од себе/

above3 PREP [ ə´bʌv | ebav ] 1 изнад + Gen {the 
picture ~ the bed слика изнад кревета, ~ 30 
degrees изнад 30 степени} [ higher, physically 
and in scales ] 2 над + Ins {the picture ~ the 
bed слика над креветом} [ higher, physically ] 
3 преко + Gen, поврх + Gen {~ the norm преко 
норме} [ over ] 1 ~ all изнад свега, нада све 
2 ~ usual натпросечан

above-board1 ADJ [ ə´bʌv'bɔrd | ebavbord ] 
отворен, поштен 

above-board2 ADV [ ə´bʌv'bɔrd | ebavbord ] 
отворено, отвореним картама {The compe-
tition acted completely above-board. Кон-
куренција је играла отвореним картама.}

abovesaid ADJ [ ə´bʌv'sɛd | ebavsed ] горепо-
менути 

abracadabra EXCL [ 'æbrəkə´dæbrə | ebrekedebre ] абракадабра 



Abraham absorb40
Abraham N [ ́ɛɪbrə'hæm | eibrehem ] Аврам 
abrasion N-UNC+C ~s [ ə´brɛɪʒən | ebreižen ] 

1 огреботина [ / C / on one’s body ] <!!!> 

2 абразија [ / UNC / technically and geologi-
cally ] 3 трошење [ / UNC / objects ]

abrasive ADJ [ ə´breɪsɪv | ebreisiv ] <!!!> 
1 абразиван [ substance ] 2 непријатан 
[ person ]

abreast ADV [ ə´brɛst | ebrest ] упоредо, 
један поред другог {They were cycling two ~. 
Возили су бицикл један поред другог.} ~ of 
sb., sth. упоредо с неким, нечим.Ins

abridg(e)ment N-UNC ~s [ ə´brɪdʒmənt | ebridžment ] сажимање, краћење / књиге, итд. / 
abridge V abridging, ~d r(Sb.|Sth. ~s sth.) [ ə´brɪdʒ | ebridž ] .сажети >сажимати R: ~d
abridged ADJ [ ə´brɪdʒd | ebridžd ] сажет, 

скраћен / књига, итд. / R: un~
abroad ADV [ ə´brɔd | ebrod ] 1 у ино-

странству {He lives ~. Живи у иностранству.} 
[ location ] 2 у иностранство {He travels ~ 
every year. Сваке године путује у иностран-
ство.} [ destination ] 3 from ~ из иностран-
ства

abrogate V abrogating, ~d r(Sb. ~s sth.) [ ́æbroʊ'gɛɪt, -rə- | ebrougeit, -re- ] .ставити >стављати ван 
снаге R: abrogation

abrupt ADJ [ ə´brʌpt | ebrapt ] 1 изненадан 
[ sudden ] 2 одсечан [ response ] 3 стрмовит, 
врлетан [ precipitous ] R: ~ness

abruptly ADV [ ə´brʌptli: | ebraptli: ] изне-
надно, изненада {The discussion ended ~. 
Разговор се завршио изненадно.} 

abscess N ~es [ ́æb'sɛs | ebses ] апсцес / чир / 
abscond V ~ing, ~ed r(Sb. ~s, Sb. ~s PP) [ æb´skɒnd, əb- | ebskond, eb- ] .побећи, .умаћи / пред 

гоњењем узевши некога или нешто / 
absence N-UNC ~s [ ́æbsəns | ebsens ] 1 изо-

станак, одсуство [ / UNC+C / the state of being 
absent ] 2 непостојање [ / UNC / nonexistence ] 
3 недостатак [ / UNC / a lack of sth. ] 4 од-
сутност [ / UNC / non-presence ] 5 удаљење 
[ / UNC / the act of leaving ] 1 doctor’s cer-
tifi cate for an ~ лекарско оправдање; leave 
of ~ одсуство; unexcused, excused ~ не-
оправдан, оправдан изостанак 3 in the ~ 
of sth. у недостатку нечега.Gen 4 ~ of mind 
растројеност, непажљивост; permanent ~ 

трајна одсутност 5 ~ without leave, AWOL 
самовољно удаљење

absent1 ADJ [ æb´sənt | ebsent ] одсутан, 
неприсутан R: ~ly; ~ without leave, AWOL 
самовољно одсутан

absent2 V ~ing, ~ed r(Sb. ~s sb., Sb. ~s sb. PP) [ æb´sɛnt, əb- | ebsent, eb- ] .изостати >изостајати, >одсу-
ствовати 

absentee N ~s [ 'æbsən´ti: | ebsenti: ] одсутна 
особа / нпр. у изборима, попису, итд. / 

absenteeism N-UNC [ 'æbsən´ti:'ɨzəm | ebsenti:izem ] често изостајање / из школе, с 
посла, итд. / 

absentminded ADJ [ 'æbsənt´maɪndɪd | ebsentmaindid ] расејан, одсутан духом 
absinthe N-UNC [ ́æbsɪnθ | ebsint ] апсинт 
absolute1 N ~s [ ́æbsə'lu:t | ebselu:t ] апсолут 

/ филозофски / 
absolute2 ADJ [ ́æbsə'lu:t | ebselu:t ] <!!!> 

1 апсолутан, потпун [ general ] 2 апсолути-
стички [ monarchy ] R: ~ness 1 ~ confi dence 
потпуно поверење; ~ zero, majority апсо-
лутна нула, већина 2 ~ ruler апсолутистич-
ки владар

absolutely ADV [ ́æbsə'lu:tli: | ebselu:tli: ] 
1 потпуно, у потпуности {You are ~ right. 
Потпуно си у праву.} [ completely ] 2 ап-
солутно, свакако {Can we begin now? A~! 
Можемо ли почети? Свакако!} [ agreeing with 
sb. ] 1 ~ impossible потпуно немогуће; ~ 
necessary преко потребно; ~ nothing апсо-
лутно ништа; ~ unavailable ни од лека, ни за 
лек

absolution N-UNC [ 'æbsə´lu:ʃən | ebselu:šen ] 
опроштење, опрост, разрешење / греха, кри-
вице, итд. / 

absolutism N-UNC [ ́æbsə'lu:tɪzəm, -lu:t'ɪz- | 
ebselu:tizem, -lu:tiz- ] апсолутизам 

absolutist N ~s [ ́æbsə'lu:tɪst | ebselu:tist ] 
1 апсолутист(а) [ ♂ ] 2 апсолутисткиња [ ♀ ]

absolve V absolving, ~d r(Sb. ~s sb., Sb. ~s sb. of sth.) 
[ æb´zɒlv, əb-; also -´sɒlv | ebzolv, eb-; такође -solv ] 
.ослободити >ослобађати, .разрешити >раз-
решавати / греха, кривице, итд. / 

absorb V ~ing, ~ed r(Sth. ~s, Sb.|Sth. ~s sth.|sb., Sb. ~s sb. PP) 
[ æb´sɔrb, -´zɔrb; əb- | ebsorb, -zorb; eb- ] 1 .упи-
ти >упијати [ liquids and knowledge ] 2 .за-




