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Riječ Izdavača 
 
Budući da postoji velika potreba za Hrvatsko – Albanskim  
priručnikom (nakon naše zamolbe i pristanka autora), 
Forum Albanskih Intelektualaca u R. Hrvatskoj pristupio 
je prevođenju i adaptaciji priručnika “Slovensko-Albanski 
dijalozi”. Ako smo u tome imalo uspjeli, naše je 
zadovoljstvo da se zahvalimo autoru i prevoditeljima na 
uloženom trudu, te našim korisnicima želimo puno 
uspjeha prilikom korištenja ovog priručnika. 
Zahvaljujemo se Velepostanstvu Republike Makedonije 
na financijskoj potpori. 
 

Predsjednik: 
mr.sc. Muhamet Morina. 

 
Fjala e botuesit 
 
Duke parë se nevoja e një doracaku Kroatisht - Shqip 
është më së e domosdoshme, Forumi i Intelektualeve 
Shqiptarë në Republiken e Kroacisë (pas kërkesës sonë 
dhe pëlqimit të autorit) vendosi që vepren "Dialogje 
Sllovenisht-Shqip" ta përktheje dhe përshtati edhe në 
gjuhën kroate. Nëse në ketë ia kemi arritur sadopak 
qëllimit, atëherë, është kënaqësi e jona që përveç autorit 
të falënderojmë edhe përkthyesit (adaptuesit) e këtij 
doracaku, njëkohësisht lexuesit i deshirojmë sukses të 
plotë gjat shfrytëzimit të këtij doracaku. 
I falenderohemi Amasadës së Republikës së Maqedonisë 
për përkrahje financijare. 

 
Kryetari:  

mr.sc. Muhamet Morina.  
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UČIMO ALBANSKI -  MËSOJMË SHQIP 
 
Albanski jezik je jedan od najstarijih jezika 
Balkana i Europe. Znanstveno je utemeljeno, da su 
Albanci neposredni potomci Ilira; također je 
utvrđeno, da albanski jezik potječe neposredno iz 
drevnog  i l i r s k o g    jezika. Sama  riječ  I L I R u 
današnjem albanskom jeziku znači "i lirë" odnosno 
slobodan.  
Albanksi jezik pripada skupini indo-europskih 
jezika. U toj skupini jezika, albanski predstavlja 
zasebnost, nema niti jednog sličnog u skupini. 
Moguće je naći sličnosti s romanskim jezicima, a 
najviše s talijanskim. Ima dosta latisnkih izraza ili 
izraza sličnog podrijetla. 
Albanski se govori u Albaniji, na Kosovu, u jugo-
zapadnu Makedoniji, u jugo-istočnoj Crnoj Gori, 
južnoj Srbiji, u Čamriji (sjeverna Grčka; u Grčkoj 
ima preko  600 naselja u kojima se govori albanski, 
od kojih 450 naselja antičkih, prema Aristidu Kolaju 
"Arvanitasi"), okolici Zadra (Arbanasi), na Siciliji i 
Kalabriji, Australiji, SAD-e, Kanadi, u Ukrajini, 
Rumunjskoj, Bugarskoj, Turskoj, Egiptu, Siriji itd. 
Prema nekim procjenama u svijetu ima oko 17 
milijuna Albanaca. Samo na Balkanu odnosno u 
Albaniji i oko nje živi, oko osam miljuna. 
Albanski jezik ima dva dijalekta i više nariječja. 
Osnovni dijalekti su :  

 GEGË (gegijski), sjeverna Albanija i Kosovo te 
jugo-zapadna Makedonija 
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 TOSKË (toskijski), južna Albanija i Çameria 
(Grčka).  
Osnovna razlika između dva dijalekta je u fonetici. 
Najveća je razlika u zamjeni slova "n" iz gegijskog 
dijalekta u slovo "r" u toskijskom dijalektu te 
samoglasnika  "a"  i  "i"  u  "ë". Pr.: lumtun = 
lumtur, (sretan), ecuni = ecuri (postupak), syni = 
syri (oko); nânë = nënë (majka), zemër = zëmër 
itd. 
Značajna razlika postoji također u samoglasničkoj 
skupini  "ue", koji se u toskijskom dijalektu mijenja 
u "ua", pr. na Gegijskom grue dotle na toskijskom 
grua (žena), mue - mua (meni), prue - prua 
(donijeti) itd.  
Razlike su nazočne i u rješenju osnove glagola u 
participu te u drugim oblicima (na pr. u infinitivu) 
sa sonantom  r u skupini  ur. Pr. : geg.  punue, për 
të punue, tue punue na tosk. punuar, për të 
punuar, duke punuar itd. 
Iako je albanski vrlo star jezik, pisani albanksi jezik 
se pojavio relativno kasno. Prvi zapisi na albanskom 
jeziku potječu iz 15. stoljeća. Povijest nudi dokaze 
da pisana albanska riječ postoji i nekoliko stoljeća 
ranije. Prva knjiga koja je tiskana na albanskom 
jeziku je "Meshari" ("Misal", molitvenik) Gjona 
Buzukua iz 1555. g.  
Albanski jezik se govorio i pisao u oba dva 
spomenuta dijalekta sve do 1968.g (Prishtinski 
dogovor), odnosno do pravopisnog kongresa u Tirani 
1972. g., kada je donijeta nova književna varijanta 
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iz oba dijalekta, koji se danas primjenjue kao 
jedinstveni književni jezik u zvaničnom govoru i 
pisanju. 
Zanimanje za albanski jezik među strancima je bilo 
veliko. I među Hrvatima je bilo značajan broj 
poznatih ličnosti koji su se bavili albanskim 
jezikom. Navodimo samo neke od vrlo poznatih 
osoba iz Hrvatske: Šime Ljubičić (1858), Franjo 
Rački (1862), Đuro Deželić (1879), Đuro Galac 
(1883), Josip Dobroslav Božić (1891), Čiro Truhelka 
(1905), Fra Lovro Mihačević (1911) itd.  
Albanski se kroz povijest pisao različitim 
abecedama. Godine 1908. u Manastiru (Bitola), u 
današnjoj Makedoniji, održan je kongres na kojem 
su Albanci prihvatili jedinstvenu abecedu koja se 
temelji na latinici te ima 36 slova (sa 29 suglasnika 
i 7 samoglasnika). 
 
Abeceda albanskoga jezika - Alfabeti i ghuhës 
shqipe 
 

SLOVA IZGOVOR FONET. 
TRANS. 

A a  a [a] 
B b  bë [b] 
C c  cë [c] 
Ç ç  çë  [č] 
D d  dë [d] 
DH dh  dhë [ð] 
E e  e [e] 
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Ë ë  ë [ë] 
F f  fë [f] 
G g  gë [g] 
GJ gj  gjë  [đ] 
H h  hë [h] 
I i  i [i] 
J j  jë [j] 
K k  kë [k] 
L l  lë [lj] 
LL ll  llë [l] 
M m  më [m] 
N n  në [n] 
NJ nj  një [ň] 
O o  o [o] 
P p  pë [p] 
Q q  që  [ć] 
R r  rë [r] 
RR rr  rrë [rr] 
S s  së [s] 
SH sh  shë  [š] 
T t  të [t] 
TH th  thë [θ] 
U u  u [u] 
V v  vë [v] 
X x  xë [dz] 
XH xh  xhë [dž] 
Y y  y [y] 
Z z  zë [z] 
Zh zh  zhë [ž] 
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Albanska abeceda ima 36 glasova: 29 suglasnika i 7 
samoglasnika. Samoglasnici su :a,e,i,o, i u te se 
izgovaraju (slično) kao  u hrvatskom  jeziku.  
 
Samoglasnik ë se izgovara kao u nekim riječima u 
hrvatskom jeziku, kao npr. vrt (vërt), ili kao na 
francuskom jeziku: je (žë), me (më), que (kë) itd. 
Takve riječi na albanskom jeziku su npr. motër = 
sestra, përpara = naprijed, nënë = majka, bukë = 
kruh, hënë = mjesec itd. 
 
Samoglasnik y, kojeg nema u hrvatskom jeziku, 
izgovara se tako, da jezik namjestimo kao za 
izgovor vokala u, a izgovorimo glas i. Sličan je 
njemačkom ü: München, Nürnberg, Zürich, über... 
itd; sličan je i francuskom glasu "u" = Y kao npr. u 
riječima: le mur = zid (muri), sur = na (mbi) itd. 
Glede okomitog gibanja jezika pri izgovoru, 
samoglasnici su : niski (a), srednji (e, ë, o) i visoki 
(i, y, u). Glede vodoravnog gibanja jezika : prednji 
(i, e ),srednji (y, ë, a) i zadnji (u, o ). 

 
Svi naglašeni samoglasnici 
albanskog jezika su vrlo 
kratki (dash) = ovan, (plak) 
= starac, (mik) = prijatelj, 
(top) = lopta itd, i dugi : 
(anë) = strana, (derë) = 
vrata, (mirë) = dobro, (gur) 
= kamen ... 

 
     i     y    u 
 
     e    ë    o 
  
           a 
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Duljina samoglasnika se u naglašenim primjerima 
mijenja {(dash=ovan, mik=prijatelj, gur=kamen, 
derë=vrata ...)}. 
Također i kod suglasnika postoje slova kojih nema u 
hrvatskome jeziku. U nastavku opisat ćemo njihov 
izgovor: 
ç = je identičen hrvatskome  glasu č 
dh= grafem "dh" označava  glas [ð ],koji je 

jednak engleskom glasu "th" (u riječi 'that')  
izgovara se tako, da se vrh jezika postavlja 
na gornje sijekutiće i pri tome glasnice 
vibriraju, što znači da je glas zvučan; 
identičan je engleskom "th" u riječima: this 
(kjo = to), there (atje = tamo), than (si = 
kao), them (ata/o = oni/one) itd. 

gj= je 'meki' đ = gj, npr. gjuhë = jezik, gjak = 
krv, gju = koljeno, gjurmë = trag , itd. 

l = je identičan hrvatskom  glasu lj, npr. lugë 
(ljug) = žlica, lule(ljulje) = cvijet, liri(ljiri) 
= sloboda itd. 

ll = je jednak hrvatskom slovu l, npr. llambë 
(lamb) = svjetiljka, lloj (loj) = vrsta, 
shkollë (škol) = škola, itd. 

nj = nosni glas kao u hrvatskome  nj, npr. panj; 
një - jedan, njeri - čovjek, njollë - mrlja, 
madež, itd. 

q = meki  ć ; qen = pas, qel = čelavac; qelq = 
staklo, qiell = nebo, qira = najamnina itd. 
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rr = razlikuje se od glasa r po broju vibracija  
vrha jezika. Kod glasa rr su obično tri do 
četiri vibracije jezika, a kod izgovora glasa 
r samo jedna. To slovo (glas) je vrlo 
značajno jer predstavlja posebno 
semantičnu vrijednost. Npr. arë = njiva, 
arrë = orah, rasë = padež, rrasë = kamena 
pločica, rojtar = čuvar, rrojtar = brijač, 
birë = rupa, birrë = pivo, kur = kada, kurr = 
nikada itd. 

sh =  kao š u hrvatskom – shkollë (škola). 
th =  izgovara se tako, da vrh jezika postavljamo 

između nepotpuno zatvorene zube i 
nezvučno pustimo zrak. Sličan je 
engleskom »th« u riječima thank - hvala, 
thing - stvar, think - misliti, three - tri, 
truth - istina itd. 

x  =  izgovara se tako, da stisnemo vrh jezika na 
sredini napola zatvorenih zubiju te se 
ispušta zrak uz vibraciju glasnica. Slično 
istodobnom izgovoru dvoglasa dz, npr. xixa 
- iskra, xehe = rudača, nxehje = grijanje, 
nxitim = ubrzanje, nxjerr = izvući van, 
nxënës = učenik itd. 

xh = tvrdi dž, izgovara se kao hrvatski glas dž, 
npr. xham (džam) = staklo, xhep (džep) = 
džep, xheloz (dželoz) = ljubomoran itd. 
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Zvučni suglasnici su: 
(m, n, nj, j, l, ll, r, rr, d, z, zh, x, xh,gj, g, 
dh, v, b), 
dok su  bezvučni: 
(t, s, sh, c, ç, q, k, th, f, p, h). 
 

Naglasak – Theksi 
 
Naglasak u albanskom jezku  nije fiktivan, ovisno o 
značenju, može biti na zadnjem, predzadnjem ili 
na trećem slogu. Primjeri: riní (mladost), déra 
(vrata), rakéta (raketa), hékuri (željezo). 
U skupini od dvaju samoglasničkih elemenata, koja 
se ne smatra dvoglasnikom kao: ie (diell - sunce), 
ua (grùa - žena), ue (mësùes - učitelj) i ye (fýell = 
frula), naglasak je uvijek na prvom elementu. 
Ipak, naglasak u albanskom jeziku najčešće je na 
predzadnjem ili zadnjem slogu. U tijeku deklinacije 
naglasak obično ne prelazi sa sloga na slog, npr.: 
mál – gora, lule máli – planinski cvijet, vargu i 
máleve – gorski vijenac. Slično je prilikom 
konjugacije, npr. háp librin – otvaram  knjigu; pak 
më parë hapi dritaren – malo prije je otvorio 
prozor… itd. 
Iznimno kod množine nekih imenica i pridjeva, 
naglasak prijelazi na drugi slog, npr : shkëmb – 
stijena, shkëmbínj – stijene; lëmë – gumno, lëménj 
– gumna; gjárpër – zmija, gjarpërínj – zmije; i 
madh – velik, të mëdhénj – veliki; i keq – loš, të 
keqíj – loši; 
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Nekim riječima s jednakim brojem slova, različiti 
naglasci daju drugačije značenje. Npr.: bári – 
trava, barí – pastir;  drejtóri – ravnatelj, drejtorí – 
ravnateljstvo;  peshkatári – ribar, peshkatarí – 
ribarstvo;  zejtári – obrtnik, zejtarí – obrt; 
Naglasci  u pisanju obično se ne označavaju osim u 
knjigama gramatike i u riječnicima. 
 
Vrste riječi – Pjesët e ligjëratës  
 
Albanski jezik ima jedanaest vrsta riječi. To su: 
 

1. Imenica (emri)  je muškoga (nxënës-i = učenik, 
njeri-u = čovjek), ženskoga (nënë-a = majka, mollë-
a = jabuka, shtëpi-a = kuća) ili srednjega roda (ujë-
t = voda, krye-t = glava). 
 

2. Član (nyja)  i, e, të  i imi (moj), e imja 
(moja), të mijat (moje), e bardhë (bijela), të 
bardha (bijele), të mira (dobre)… 
 

3. Pridjevi (mbiemri)  i madh (velik), e madhe 
(velika), i aftë (sposoban), e bukur (lijepa), besnik 
(vjeran), besnike (vjerna), i këtushëm (ovdašnji), 
bujar-e (plemenit-a). 
 

4. Zamjenice (përemri)   
 

a.) osobne – vetorë:  (unë, ti, ai, ajo = ja, ti, on, 
ona); (ne, ju, ata, ato = mi, vi, oni, one), 
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b.) pokazne – dëftorë: jed. m. (ky, ai, i këtillë, i 
atillë = ovaj, taj,ovakav,takav ); jed. ž. (kjo, ajo, e 
këtillë, e atillë = ova, ona, ovakva, takva,); mž. m. 
(këta, ata, të këtillë, të atillë = ovi, oni, ovakvi, 
takvi);  mž.ž. (këto, ato, të këtilla, të atilla = one, 
ove, ovakve, takve); 
 

c.) upitne- pyetës: (ime. kush /tko/), gen. i,e 
kujt/koga/, dat. kujt /komu/, akz. kë /koga/, lok. 
kujt /od koga/; 
d.) pokazne (lidhor): që (i cili), e cila (koji,koja) 

primjer: Ky është lapsi që bleva = to je olovka, 
koju sam kupio. 
 
5. Prilozi (ndajfolja)  Četiri su glavne skupine 
priloga: 
 
a.)  Prilozi načina (ndajfolje mënyre): mirë 

(dobro), keq (loše), bukur (lijepo),  vetëm 
(sam),  me të mirë (na lijep način), pjesë-
pjesë (malo po malo; dio po dio)… 

b.)  Prilozi količine (ndajfolje sasie): shumë 
(puno), pak (malo), mjaft (dovoljno), tepër 
(previše), një herë (jedanput)… 

 
c.)  Prilozi vremena (ndajfolje kohe): tashti 

(sada), sot (danas), nesër (sutra), dje 
(jučer), mbrëmë (sinoć), herët (rano), vonë 
(kasno), vjet (lani, prošle godine), kur 
(kada)… 
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d.)  Prilozi mjesta (ndajfolje vendi): këtu 
(ovdje), atje (tamo), këndej (ovamo), 
brënda (unutra), jashtë (izvana), majtas 
(lijevo), djathtas (desno), ku (gdje)… 

6. Glagoli (folja) jam – (biti) i kam (imati) 
 

Nj. unë jam ti je ai/ajo 
është 

Jed. ja sam ti si on/ona je 
Sh. ne jemi ju jeni ata/ato 

janë 

I. sadašnje 
vrij. 
glagola biti 
koha e 
tashme e 
foljes JAM Mž. mi smo vi ste oni/one su 

  
Nj. unë isha ti ishe ai/ajo ishte 
Jed. ja sam 

bio-la 
ti si bio-la on/ona je 

bio-la 
Sh. ne ishim ju ishit ata/ato ishin 

II. prošlo  
vrij. 
glagola biti 
koha e 
shkuar e 
foljes JAM 

Mž. mi smo 
bili-e 

vi ste bili-
e 

oni/one su 
bil-i-e 

 
Nj. unë do 

të jem 
ti do të 
jesh 

ai/ajo do të 
jetë 

Jed. ja ću biti ti češ biti on/ona će biti
Sh. ne do të 

jemi 
ju do të 
jeni 

ata/ato do 
të jenë 

III. buduće 
vrij. 
glagola biti 
koha e 
ardhme e 
foljes JAM Mž. mi ćemo 

biti 
vi ćete 
biti 

oni/one će 
biti 

 
Nj. unë kam ti ke ai/ajo ka 
Jed. ja imam ti imaš on/ona ima 

I. sadašnje 
vrij. 
glagola 
imati 

Sh. ne kemi ju keni ata/ato 
kanë 
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koha e 
tashme e 
foljes KAM 

Mž. mi 
imamo 

vi imate oni/one 
imaju 

  
Nj. unë kisha ti kishe ai/ajo 

kishte 
Jed. ja sam 

imao-la 
ti si imao-
la 

on/ona je 
imao-la 

Sh. ne kishim ju kishit ata/ato 
kishin 

II. prošlo 
vrij. 
glagola 
imati 
koha e 
shkuar e 
foljes KAM Mž. mi smo 

imali-le 
vi ste 
imali-le 

oni/one su 
imal-i-e 

 
Nj. unë do 

të kem 
ti do të 
kesh 

ai/ajo do 
të ketë 

Jed. ja ću 
imati 

ti češ 
imati 

on/ona će 
imati 

Sh. ne do të 
kemi 

ju do të 
keni 

ata/ato do 
të kenë 

III. buduće 
vrij. 
glagola 
imati 
koha e 
ardhme e 
foljes KAM Mž. mi ćemo 

imati 
vi ćete 
imati 

oni/one će 
imati 

 
7. Prijedlozi (parafjala)  prijedlozi stoje 
ispred imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva, da 
bi izrazili povezanost s drugim riječima u 
rečenici. Najčešći prijedlozi su: afër (blizu), 
brenda (unutra), deri (do), mbi (na, iznad), me 
(s, sa), në (na, u), nën (ispod), nëpër (kroz), pa 
(bez), para (ispred), pas (iza), që (od), sipas (po, 
u skladu), sipër (nad), te (pri, ka) … 
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8. Veznici (lidhëza)  veznici su riječi koje 
povezuju rečenice. Razlikujemo zavisne (lidhëza 
bashkërenditëse) i nezavisne veznike. 

a.) Zavisni: apo (ili), as.as (ni-ni), d.m.th. 
(t.j.; odnosno), dhe (i), e (i) edhe (i; 
također), megjithatë (ipak, pored toga), 
por (ipak, ali)… 

b.) Nezavisni: ku (gdje), kur (kada), meqë 
(jer, pošto), ndërsa (međutim), ndonëse 
(iako, mada), nga (od, iz), pasi (onda, 
potom), sepse (jer) qoftë… qoftë (ili… ili), 
si (kako), sikuese (kao)… 

 
9. Rječce-partikule (pjesëza- nyja)  rječce 
su nepromijenjive riječi koje služe za oblikovanje 
ili preoblikovanje rečeničnog ustrojstva, za 
isticanje ili davanje drugačijeg značenja 
pojedinim riječima, a služe i za subjektivno-
modalnu ocjenu rečenice kao cjeline. Neke 
rječce: afro (približno), gati (gotovo), mos (ne, 
nemoj), po (da), sidomos (osobito), vetëm 
(samo)… 

 
10. Usklici (pasthirma)  Usklici su riječi koje 
nemaju izrazitog značenja, nego služe kao 
kompleksni izraz za izricanje osjećaja, duševnih 
raspoloženja ili oponašanja prirodnih glasova. 
Primjeri  ah! Oh! o! aha! Të lumtë (bravo!)… 

 
11. Brojevi (numërorët) 
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Prvih šest vrsta riječi su promjenjive: imenice, 
članovi, pridjevi, brojevi i zamjenice se 
dekliniraju, a glagoli se mijenjaju u vremenu. 
Prilozi, prijedlozi, veznici, rječce i usklici su 
nepromjenjivi. 
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Određeni oblik imenica – forma e shquar e emrit 
 
Imenice su muškog, ženskog i srednjeg roda i imaju 
jedninu i množinu i pet padeža. Posebnost 
albanskoga jezika jest da imenice imaju dva oblika: 
određeni i neodređeni. Kada imenica ima zadnji 
član (česticu), tvrdi se da je u određenom obliku. U 
slučaju da to nema, imenica je u neodređenom 
obliku  
Primjeri za određeni oblik: Erdhi mësues – i ynë. = 
Došao je naš učitelj. Iza neodređenog oblika riječi 
'mësues' (učitelj) dodan je član – i. Taj član i član – 
u rabe se za označavanje određenog oblika imenica 
muškoga roda, dok – a za određeni oblik imenica 
ženskoga roda; npr. shkollë – shkolla (škola), lule – 
lulja (cvijet). 
Albanski jezik, pored zadnjih ima i prednjih 
članova. U deklinaciji njih smatramo promjenjivim 
vrstama riječi. Imenica muškoga roda u određenom 
obliku jednine dobiva član  -i  ili -u, npr.: nxënës-i 
(učenik), baba-i (otac),njeri-u (čovjek), plak-u 
(starac). Imenica ženskoga roda u određenom 
obliku jednine dobiva  član – a, npr: nënë – nën-a 
(mama); mollë – moll-a (jabuka), lule – lul-ja 
(cvijet), bukuri-a (ljepota). .  
Imenice srednjega roda  u određenom obliku 
dobivaju član– t (ili – të). Npr.: ujë – t (voda), krye 
–t (glava); 
Neka imena živih bića  imaju u albanskom jeziku za 
muški i za ženski rod različit korijen, npr. burrë – 
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grua (muškarac – ženska), djalë – vajzë (dječak – 
djevojčica), vëlla – motër (brat – sestra), dash – 
dele (ovan – ovca). 
Često ženska imena živih bića stvaraju se iz osnove 
muških imenica .  
To se dobiva s nastavcima (sufiksom), kao što su : 
1. – ë : plak – plakë (starac – starica), kunat – 
kunatë (šogor – šogorica); 
2. – e : nxënes – nxënese (učenik – učenica), 
qytetar – qytetare (građanin – građanka)… 
3. – eshë : bari – bareshë (pastir – pastirica), luan – 
luaneshë (lav – lavica), profesor – profesoreshë 
(profesor – profesorica)… 
4. – onjë: zot – zonjë (gospodin – gospođa), ujk (iz 
riječi ulk) – ulkonjë (vuk – vukica)… 
5. –  icë : buall – buallicë (bivol – bivolica), gomar – 
gomaricë (magarac – magarica). 
Obrnuti  postupak iz riječi ženskoga roda : rosë 
(patka), patë (guska) i mace (mačka) s dodacima – 
ak i – ok dobivaju se imenice muškoga roda: rosak 
(patak), patok (gusan) i maçok (mačak).  
 
Množina imenica - Shumësi i emrave  
   
Nastavci za množinu imenica muškoga roda su : – a, 
–  e, –  ë, –  ër, –  inj  itd. 
- a : taj nastavak dobivaju imenice koje završavaju 
na -ër: libër (knjiga), emër (ime);  nenaglašeni 
poluvokal -ë- umnožini se ispušta, npr. një libër 
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(jedna knjiga) – disa libr-a (nekoliko knjiga), një 
emër(jedno ime) – tre emra (tri imena)… 
- e: taj nastavak dobivaju množini imenice koje 
završavaju sufiksom– im npr.: gëzim (radost), 
përparim (napredak), mësim (učenje). Množina tih 
imenica je gëzime, përparime, mësime. Sufiks –e u 
množini također imaju imenice koje završavaju na –
nd, –et in –ion, npr. vend (kraj), send (stvar), qytet 
(grad), epitet (epitet), aksion (akcija); ipak  ima 
imenica koje završavaju na er u množini prind 
(roditelj) množina prindër (roditelji). 
- ë: taj množinski sufiks pripada imenicama koje 
završavaju na– an, – ar, – tar, -tor,– ak, – ok npr. 
qytetar (građanin), fshatar (seljak), Shqiptar 
(Albanac), tregtar (trgovac), punëtor (radnik) te 
slijedi  qytetarë, fshatarë, Shqiptarë, tregtarë, 
punëtorë.  
- ër: takav završetak imaju u množini npr.: mbret 
(kralj) – mbretër (kraljevi), nip (unuk) – nipër 
(unuci), kunat (šogor) – kunetër (šogora). 
- j: sufiks – j imaju u množini imenice koje 
završavaju na suglasnike –ll ili –r; npr.: një buall 
(bivol) – buaj (bivola), diell (sunce) – diej (sunca), 
shekull (stoljeće) – shekuj (stoljeća), një artikull 
(članak) – dy artikuj (dva članka).. 
- nj: kada imenica u neodređenom obliku jednine 
završava s naglašenim samoglasnikom, u množini 
ima sufiks –nj, npr.: pe (nit) – penj (niti), kufi 
(granica) – kufinj (granice, ), mulli (mlin) – mullinj 
(mlinovi-a), gju (koljeno) – gjunj (koljena). 
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Kod većine imenica ženskoga roda množina se 
dobiva tako da se završetak riječi zamjeni sa 
samoglasnikom –a, npr.: një mbesë (jedna unuka) – 
tri mbes-a (tri unuke), një flutur (jedan leptir) – 
pesë flutur-a (pet leptira). Veliki broj imenica 
ženskoga roda u množini ne mijenja oblik, npr.: një 
javë (jedan tjedan) – tri javë (tri tjedna).  
Završetak - sufiks –a dobivaju  u množini imenice, 
koje završavaju na suglasnike –r,– l i  – ll. Kada je 
pri tomu nenaglašeni poluvokal – ë, on u množini 
ispada, npr.: një motër (jedna sestra) – tri motra 
(tri sestre), një letër (jedno pismo) – pesë letra 
(pet pisama), një thnegël (jedan mrav) – tri 
thnegla (tri mrava), një vetull (jedna obrva) – dy 
vetulla (dvije obrve). Imenice sa sufiksom– zë ili – 
z, u množini imaju slijedeće oblike : një librezë 
(jedna knjižica) – dy libreza (dvije knjižice). 
Množinu na –a imaju neke  imenice, čiji oblik u 
jednini završava s nenaglašenim – ë. Taj poluvokal 
ispada a dodaje se kao sufiks –a, npr.: një nënë 
(jedna majka) – dy nëna (dvije majke), një plakë 
(jedna starica) – dy plaka (dvije starice), një 
dardhë (jedna kruška) – dy dardha (dvije kruške), 
një pjatë (jedan tanjur) – dy pjata (dva tanjura). 
Isti oblik jednine i množine imaju imenice ženskoga 
roda koje završavaju s naglašenim i nenaglašenim 
samoglasnicima –a, – e, – i, – o, npr.: një kala 
(toranj) – dy kala (dva tornja), një nuse (nevjesta, 
mlada) – dy nuse (dvije mlade, nevjeste), një 
fshatare (jedna seljanka) – dy fshatare (dvije 
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seljanke), një shtëpi (jedna kuća) – dy shtëpi (dvije 
kuće), një radio (jedan radio) – dy radio (dva 
radija). 
Imenice srednjega roda, koje označavaju tvari 
imaju samo jedninu; npr.: vaj (ulje), djathë (sir), 
gjalpë (maslac), mjaltë (med). Ako imaju množinu 
sa sufiksom – ra, onda označavaju razne vrste ili 
tvari drugačije kakvoće: vaj i mirë (dobro ulje) – 
vajra minerale (mineralna ulja), pesë kile djathë 
(pet kg. sira) – djathërat e krahinave malore (sirevi 
iz planinskih krajeva). Imenica krye (glava) ima 
množinu krerë. 
 
Deklinacija imenica - Lakimi i emrave 
 
Albanski jezik ima pet padeža: 
1. Nominativ (emërore) 
2. Genitiv (gjinore) 
3. Dativ  (dhanore) 
4. Akuzativ (kallëzore) 
5. Ablativ (rrjedhore) 
 
Brojevi - Numërorët 
 
Glavni brojevi su promjenjive vrste riječi i 
označavaju količinu, dok redni brojevi označavaju 
redoslijed. Osim riječima brojevi se pišu i 
brojevima. U albanskom jeziku glavni se brojevi 
pišu arapskim, a redni brojevi rimskim brojevima.  
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Glavni brojevi - Numërorët themelorë 
 
0. nula(ništica)  zero 
1. jedan  një 
2. dva,   dy 
3. tri,    tre, tri 
4. četiri,  katër 
5. pet   pesë 
6. šest   gjashtë 
7. sedam   shtatë 
8. osam   tetë 
9. devet   nëntë 
10. deset   dhjetë 
11. jedanaest   njëmbëdhjetë 
15. petnaest   pesëmbëdhjetë 
16. šesnaest  gjashtëmbëdhjetë 
18. osamnaest  tetëmbëdhjetë 
19. devetnaest  nëntëmbëdhjetë 
20. dvadeset   njëzet 
21. dvadeset jedan   njëzet e një 
30. trideset   tridhjetë 
31. trideset jedan   tridhjetë e një 
40. četrdeset  dyzet (katërdhjetë) 
50. pedeset   pesëdhjetë 
60. šezdeset   gjashtëdhjetë 
100. sto   njëqind 
119. sto devetnaest   njëqind e 

nëntëmbëdhetë 
555. petsto pedeset 

pet 
 pesëqind e 

pesëdhjetë e pesë 
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1000. tisuću   njëmijë 
 

Samo broj 3 (tri) ima muški i ženski rod: tre djem - 
tri dečka ,  tri vajza - tri djevojčice. 
 
Redni  brojevi - Numërorët rreshtorë 
 
I prvi, prva   i pari, e para 
II drugi, druga   i dyti, e dyta 
III treći, treća   i treti, e treta 
IV četvrti, četvrta   i katërti, 

 e katërta 
V peti, peta   i pesti, e pesta 
VI šesti, šesta   i gjashti, e gjashta 
VII sedmi, sedma   i shtati, e shtata 
VIII osmi, osma   i teti, e teta 
IX deveti, deveta   i nënti, e nënta 
X deseti, deseta   i dhjeti, e dhjeta 
XI jedanaesti,jeda

naesta  
 i njëmbëdhjeti, e 

njëmbëdhjeta 
XII dvanaesti, 

dvanaesta  
 i dymbëdhjeti, e 

dymbëdhjeta 
XII
I 

trinaesti, 
trinaesta  

 i trembëdhjeti, e 
trembëdhjeta 

XI
V 

četrnaesti, 
četrnaesta  

 i katërmbëdhjeti, e 
katërmbëdhjeta 

XX dvadeseti, 
dvadeseta  

 i njëzeti, e njëzeta 

C stoti, stota   i qindti, e qindta 
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Razlomci - Thyesat /Numrat thysorë/ 
 
1/2  jedna polovina 

(pola) 
 një e dyta (një 

gjysmë) 
1/3  jedna trećina   një e treta 
1/4 jedna četvrtina   një e katërta 
2/3 dvije trećine   dy të tretat 
    

Opći  izrazi - Shprehje të përgjithshme 
 
Kada?  Kur? 
- sada  - tani 
- odmah  - menjëherë 
- zatim    - pastaj 
- uvijek    - gjithmonë 
- nikada  - kurrë, asnjëherë 
Od kada?  Që kur? 
Gdje?  Ku? 
- ovdje  - këtu 
- tamo  - atje 
- ispred   - përpara 
- otraga  - mbrapa 
- iznad  - sipër 
- ispod    - poshtë 
- lijevo  - majtas 
- desno  - djathtas 
- van  - përjashta 
- unutra   - brënda 
- blizu   - afër 
- daleko  - larg 
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 -što ?  - çfarë? ose (çka?) 
Zašto?  Përse? 
Što je to?  Çfarë është kjo? 
Kako?  Si? 
- dobro  - mirë 
- loše  - keq 
- brzo  - shpejt 
- polako  - ngadal 
Kako ste?  Si jeni? 
- dobro, u redu  - mirë, në rregull 
- nisam dobro   - nuk jam mirë 
Tko?  - Kush?  
- ja, ti, on, ona   - unë, ti, ai/ajo 
- nas dva, nas dvije  - ne dy, ne dyja 
- mi, vi, oni/one  - ne, ju, ata/ato 
Koliko?  - Sa? 
- veliko  - e madhe 
- malo  - pak 
- previše  - tepër 
- ništa  - asgjë (hiq) 
Je li znate?  A dini? 
- znam    - di 
- ne znam  - nuk di 
- da  - po 
- svakako  - patjetër 
- bez dvojbe  - pa dyshim 
- sa zadovoljstvom   - me kënaqësi 
- ne  - jo 
- nikada  - kurr (asnjëherë) 
- nemoguće  - e pamundur 
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- žalim  - më vjen keq 
Pozdravi, čestitke i drugi izrazi – Përshëndetje, 
urime dhe shprehje tjera 
 
Dobro jutro!  Mirëmengjes! 
Dobar dan!  Mirëdita! 
Dobra večer!  Mirëmbrëma! 
Dobar tek!  Ju bëftë mirë! 
Dobrodošli!  Mirë se erdhët! 
Hvala.  Faleminderit 
Hvala lijepa.  Faleminderit shumë. 
Laku noć!  Natën e mirë! 
Zdravo (Bok!)  Tungjatjeta! 
Sretno!  Me fat! Urime! 
Provedite se dobro  Argëtim të mirë 

Kalofshi mirë! 
Nazdravlje!   Shëndet! Gjithë të 

mirat! 
Sretan put!  Rrugë të mbarë 
Molim vas…  Ju lutem… 
- recite mi …  - më thoni… 
- pokažite mi…  - më tregoni… 
- dajte mi …  - më jepni … 
Hoćete li mi učiniti 
uslugu? 

 A më bëni një 
shërbim? 

Pričekajte malo!  Prisni pak! 
Što mogu učiniti za 
vas? 

 Çfarë mund të bëj 
për ju? 

Sa zadovoljstvom!  Me kënaqësi! 
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Najljepše vam se 
zahvaljujem. 

 Ju falenderoj 
përzëmërsisht. 

Zahvalan sam vam.   Ju jam mirënjohës. 
Nema na čemu!  S'ka përse! 
Molim vas, oprostite!   Më falni ju lutem! 
Jako mi je žaol.  Më vjen shumë keq. 
Oprostite ako vas 
smetam! 

 Më falni nëse ju 
shqetësoj! 

Ništa!      Asgjë! 
Kako ste?  Si jeni? 
Hvala, dobro.  Faleminderit, mirë. 
Kako je vaša obitelj?  Si është familja juaj? 
- supruga  - bashkëshortja 

(gruaja) 
- suprug  - bashkëshorti (burri) 
- kći  - vajza 
- sin  - djali  
- majka  - nëna 
- otac      - babai 
- djed  - gjyshi 
- baka  - gjyshja 
- nećak (nećakinja)  - nipi (mbesa) 
- teta  - tezja 
- stric  - daja (xhaxhai) 
- bratić(sestrična)  - kushëriri (kushërira) 
- djever (nevjesta)  - kunati (kunata) 
- zet  - dhëndri 
- nevjesta  - nusja 
- tast (punica)   - vjehhri (vjehrra)  
- maćeha (oćuh)  - njerka (njerku) 
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Hvala, svi su dobro.   Faleminderit, të 
gjithë janë mirë. 

Pozdravite vašu ženu.  Përshëndeteni gruan 
tuaj. 

Govorite li engleski, 
francuski, 

 A flisni anglisht, 
frengjisht, 

njemčki, talijanski…?  gjermanisht, italisht…? 
Da, govorim malo.  Po, flas pak. 
Razumijete li me?  A më kuptoni? 
Ne razumijem .  Nuk kuptoj. 
Molim vas, ponovite!        Ju lutem, përsëriteni! 
Vi brzo govorite.  Ju flisni shumë 

shpejt. 
Molim vas, govorite 
sporije. 

 Ju lutem, flisni më 
ngadalë. 

Kako se izgovara ta 
riječ?  

 Si shqiptohet kjo 
fjalë? 

Doviđenja, zbogom!  Mirupafshim, 
lamtumirë! 

 
Čestitke – Urime 
 
Sretna Nova godina!  Gëzuar vitin e Ri! 
Ugodne praznike i 
uspešnu novu godinu… 

 Festa të këndshme dhe 
suksese në vitin e Ri… 

Čestit (Sretan)  Božić!  Gëzuar Krishtlindjen! 
Sretan Uskrs!     Për shumë mot 

pashkët! 
Sretan Bajram!  Me fat Bajramin! 
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Sve najbolje povodom 
vašeg rođendana! 

 Çdo të mirë me rastin 
e ditëlindjes tuaj! 

Osobitosti - Veti, cilësi 
 
blizu  Afër 
bližnji/a  i, e afërt 
bogat/a  i, e pasur 
daleko  Larg 
daljnji/a  i, e largët 
dobar/a  i,e mirë 
ružan/a  i,e shëmtuar 
brz/a  i,e shpejtë 
hladan (hladna)  i, e ftohtë 
loš (loša)   i keq (e keqe)  
lijep/a  i, e  bukur 
mlad  (mlada)  i ri (e re) 
star/a  i, e moshuar 
spor (spora)  i ngadalshëm, (e 

ngadalshme) 
siromašan(siromašna)  i,e varfër 
vjeran/a  Besnik (besnike) 
nevjeran/a  i,e pabesë 
topao (topla)  i, e ngrohtë 
nov/a  i ri (e re) 
star/a  i, e vjetër 
sladak (slatka)  i , e ëmbël  
žalostan/a  i, e hidhur 
velik/a  i madh (e madhe) 
dubok/a  i, e thellë 
plitak/a  i, e cekët 
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mali (mala)  i, e vogël 
visok/a  i, e lartë 
nizak (niska)  i, e ulët 
lagan (lagana)  i, e lehtë 
težak (teška)  i, e rëndë 
moćan (moćna)  I fuqishëm ,  

e fuqishme 
slab/a  i, e dobët  

(shëndetlig) 
tanak (tanka)   i, e hollë 
debeo (debela)  i, e trashë 
kratak (kratka)  i, e shkurtër 
dug/a  i, e gjatë 
čist/a  i, e pastër 
nečist/a  i, e papastër 
svijetao (svjetla)  i ndritshëm  

(e ndritshme) 
taman (tamna)  i, e errët 
 
Vremenski izrazi - Shprehje kohore 
 
Dani u  tjednu  Ditët e javës 
ponedjeljak  e hënë 
utorak  e martë 
srijeda  e mërkurë 
četvrtak  e enjte 
petak  e premte 
subota  e shtunë 
nedjelja  e diel 
Koji je danas dan?  Ç'ditë është sot? 
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Koji je danas datum?  Sa është data sot? 
 
Mjeseci - Muajt 
 
siječanj Janar 
veljača Shkurt 
ožujak Mars 
travanj    Prill 
svibanj Maj 
lipanj qershor 
srpanj Korrik 
kolovoz Gusht 
rujan      shtator 
listopad  Tetor 
studeni    nëntor 
prosinac 

 

dhjetor 
 
Godišnja doba - Stinët e vitit 
 
proljeće   pranverë 
ljeto  Verë 
jesen  vjeshtë 
zima  Dimër 
dan  Ditë 
noć  Natë 
radni dan  ditë pune 
praznik  Festë 
tjedan  Javë 
mjesec  Muaj 
godina  Vit 
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desetljeće  dhjetëvjeçar 
stoljeće  shekull 
danas  Sot 
jučer  dje 
prekjučer  pardje 
preksutra  pasnesër 
prije dva dana  para dy ditësh 
sutra  nesër 
ponoć  mesnatë 
cijeli dan  gjithë ditën 
svako jutro  çdo mëngjes 
danas navečer  sonte në mbrëmje 
nakon tri dana  pas tri ditësh 
jutro  mëngjes 
ujutro  në mëngjes 
danas ujutro  sot në mëngjes 
podne  mesditë 
dopodne  paradite 
popodne  pasdite 
večer  mbrëmje 
uvečer  në mbrëmje 
sinoć  mbrëmë 
noćas  sonte 
ljetos  sivjet 
lani   vjet 
do godine!  sot motmot! 
preklani  parvjet 
 
Koliko je sati? - Sa është ora? 
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Točno je sedam  Ora është shtatë  
Osam i deset     Tetë e dhjetë 
Pola deset  Gjysmë në dhjetë 
Petnaest do jedanaest  Pesëmbëdhjetë ne 

dhjetë 
Moj sat kasni  Ora ime ngecë mbrapa 
Moj sat ide naprijed  Ora ime shkon përpara 
 
Kakvo je vrijeme? - Si është koha? 
 
lijepo vrijeme  kohë e bukur 
sunčano vrijeme  kohë me diell 
loše je vrijeme  është kohë e keqe 
pada kiša  bie shi 
snježi  bie borë 
pada tuča  bie breshër 
rosa  Vesë 
duga  Ylberi 
vrijeme je toplo 
(hladno) 

 koha është e ngrohtë 
(e ftohtë) 

sijeva i grmi  gjëmon 
oblak, oblačno  vranësirë, vranët 
vedro  kthjellët 
magla je  ka mjegull 
puše vjetar  fryen era 
vruće je  bënë vapë 
velika je sparina     është vapë e madhe 
sunce  Dielli 
nebo  Qielli 
zvijezda, zvijezde  yll, yjet 
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sjever - jug  veri - jug 
istok - zapad  Lindje - përendim 
prašina  pluhur 
blato  Baltë 
Mjere - Njesitë 
 
metar  metër 
milimetar  milimetër 
centimetar  centimetër 
kilometar  kilometër 
gram  gram 
kilogram  kilogram 
tona  tonë 
litra  litër 
hektolitar  hektolitër 
kvadratni metar  metër katror  
kubični metar  metër kub 
jedan komad  një copë 
djelić  një pjesë 
jedan par  një palë 
 
Javni natpisi - Mbishkrimet publike 
 
ulaz   hyrje 
izlaz  dalje 
slobodno  e lirë 
zabranjeno  ndalohet 
- cigareta (duhan)  - duhani 
- kupanje  - larja 
- prijelaz  - kalimi 
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zauzeto  zënë 
otvoreno  hapur 
zatvoreno  mbyllur 
zahod   nevojtore 
- za muškarce  - për meshkuj 
- za žene  - për femra 
soba za iznajmljivanje  Dhoma me qira 
prodaje se  Shitet 
rasprodaja  ulje çmimesh 
pazi             Kujdes 
pazi se  Ruaju 
opasnost  Rrezik 
povlači se  tërhiqu 
rini  Shtyje 
zatvorite vrata 
(prozor) 

 mbylle derën 
(dritaren) 

pođite desno  Shkoni djathtas 
pođite lijevo  Shkoni majtas 
 
Zanimanja - Profesione 
 
obućar  këpuctar 
djelatnik (ca)  punëtor (e) 
električar  elektriçist 
fotograf  fotograf 
frizer  berber (frizer) 
kućanica  amvise 
inženjer  inxhinjer 
ratar  Bujk 
kuhar (ica)  kuzhinjer (e) 
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med. sestra  infermiere 
mehaničar  mekanik 
mesar  Kasap 
konobar (ica)  kamarier (e) 
bilježnik (ca)  notar (e) 
pravnik (pravnica)  jurist (e) 
sudac (sutkinja)  gjykatës (e) 
obrtnik  zejtar 
odvjetnik (odvjetnica)  avokat (e) 
optik  optik 
pekar  furrëtar 
prodavač (ica)  shitës (e) 
ravnatelj-ica (direktor)  drejtor (eshë) 
trgovac (kinja)  tregtar (e) 
službenik  nëpunës 
liječnik -(ica)  mjek (e) 
zidar  murator 
stomatolog (zubar) 
(ica) 

 dentist (e) 

učitelj-(ica)  Mësues (e) 
 
Države – narodi - Shtete – kombe 
 
Albanija, Albanac  Shqipëri, Shqiptar 
Engleska, Englez  Angli, Anglez 
Arabija, Arap  Arabi, Arab 
Australija, Australac  Australi,  Australian 
Austrija, Austrijac  Austri, Austrian 
Belgija, Belgijanac  Belgjikë, Belg 
Bugarska, Bugar  Bullgari, Bullgar 
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Češka, Čeh  Çeki, Çek 
Danska, Danac  Danimarkë, Danez 
Finska, Finac  Finlandë,  Finlandez 
Francuska, Francuz  Francë, Francez 
Grčka, Grk  Greqi, Grek 
Hrvatska,Hrvat  Kroacia, Kroat  
Irska, Irac  Irlandë, Irlandez 
Italija, Talijan  Itali, Italian 
Japan, Japanac  Japoni, Japonez 
Kina, Kinez  Kinë, Kinez 
Litva, Litvanac  Lituani, Lituan 
Madžarska, Madžar  Hungari, Hungarez 
Njemačka, Njemac  Gjermani,  Gjerman 
Nizozemska, 
Nizozemac 

 Hollandë,  Hollandez 

Norveška, Norvežanin  Norvegji,  Norvegjez 
Poljska, Poljak  Poloni, Polak 
Rumunjska, Rumunj  Rumani, Rumun 
Rusija, Rus  Rusi, Rus 
Slovačka, Slovak  Sllovaki, Sllovak 
Španjolska, Španjolac  Spanjë, Spanjoll 
Švedska, Šveđanin  Suedi, Suedez 
Švicarska, Švicarac  Zvicërr, Zvicerian 
Turska, Turčin  Turqi, Turk 
SAD, Amerikanac  SHBA, Amerikan 
 
Na granici - Në kufi 
 
Dobar dan! Hrvatska 
carina. 

 Mirëdita! Dogana 
kroate. 
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Imate li nešto za 
cariniti? 

 Keni gjë për doganim? 

Nemam ništa.  Nuk kam asgjë. 
Imam samo osobne 
stvari. 

 Kam vetëm gjërat 
personale. 

Imate li cigarete, 
alkohol? 

 Keni cigare, alkool? 

Nemam, ne pušim, ne 
pijem. 

 Jo nuk kam, nuk pi 
duhan as alkool. 

Imam deset kutija 
cigareta. 

 Kam 10 pako cigare. 

Dozvoljene su samo 
dvije kutije. 

 Vetëm dy pako 
lejohen. 

Za ostalo morate 
platiti carinu. 

 Për tjerat duhet 
paguar doganën. 

Imam litru rakije.  Kam një litër raki. 
Molim, otvorite torbu.  Ju lutem, hapeni 

valixhen. 
Mogu li zatvoriti torbu?  A mund të mbylli 

valixhën? 
Hvala. Sve je u redu.  Ju faleminderit. Çdo 

gjë është në rregull. 
 
Pregled putovnica - Kontrolli i pasaportave 
 
Putovnicu,molim.   Ju lutem pashaportën 

tuaj. 
Gdje putujete?  Për ku udhëtoni? 
Koliko  ostajete?  Sa do të qëndroni? 
Samo tri dana.  Vetëm tri ditë. 
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Danas se vraćam.  Sot kthehem. 
Putujem…  Udhëtoj…  
 - kao turist,   - si turist, 
 - na odmor  - në pushime, 
 - na službeni put.  - në udhëtim zyrtar. 
Ostat ću dva tjedna.  Do të qëndroj dy javë. 
Sve je u redu.  Çdo gjë është në rregull
Sretan put!  Rrugë të mbarë! 
carinarnica  zyrë doganore 
carinska deklaracija  deklaratë doganore 
carinska kontrola  kontrolli doganor 
carinik  doganier. 
oslobođen carine   i (e) lirë nga dogana 
granični prijelaz  vendkalim kufitar 
granica  kufi 
granična policija  policia kufitare 
Šengenska granica  kufiri i Shëngenit 
Šengenska viza  vizë e Shëngenit 
viza  vizë 
ulaz – izlaz  hyrje – dalje 
 
Putovanje vlakom - Udhëtim me tren 
 
Gde je ured za 
informacije? 

 Ku është zyra e 
informatave? 

Kada ide slijedeći vlak 
za…? 

 Kur shkon treni i 
ardhshëm për…? 

Kada stiže vlak u…?  Kur arrinë treni në…? 
Kada stiže vlak iz…?  Kur arrinë treni nga...? 
Ima li veze za…?  A ka lidhje për…? 
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Molim jednu kartu 
do…? 

 Ju lutem një biletë 
deri në..? 

Koliko košta karta 
do…? 

 Sa kushton bileta 
deri në…? 

Koliko košta karta 
prvog razreda? 

 Sa kushton bileta e 
klasit të parë? 

Gdje je garderoba?  Ku ndodhet garderoba? 
Želim osigurati svoju 
prtljagu. 

 Dua të siguroj 
bagazhin tim. 

Treba li presjedati?  A duhet ta ndroj trenin?
S kojeg perona ide vlak 
za..? 

 Nga cili peron niset 
treni për…? 

Ide li taj vlak za…?  A shkon ky tren për...? 
Vlak iz smjera….kasni…  Treni nga drejtimi i 

.. vonohet… 
Oprostite, je li to 
mjesto slobodno? 

 Më falni, a është i 
lirë ky vend? 

Da, slobodno je.  Po, është i lirë. 
Ne, zauzeto je.  Jo, është i zënë. 
Nema više mjesta.  Nuk ka më vende. 
željeznica  hekurudhë 
željeznička postaja  stacioni i trenit 
čekaonica  salla e pritjes 
postaja  stacion 
ured za informacije  zyra e informatave 
garderoba  garderobë 
kovčeg  valixhe 
prijam prtljage  pranim i bagazhit 
tračnice  binarë 
peron  platformë (peron) 
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vozna karta  biletë udhëtimi 
- obična  - e zakonshme 
- povratna  - kthyese 
- tjedna  - javore 
- mjesečna  - mujore 
- peronska  - e platformës 
vozni red  orar udhëtimi 
- ljetni  - veror 
- zimski  - dimëror 
dolazak  arritje 
polazak  nisje 
blagajna  arkë 
vagon  vagon 
- spavaći  - fjetjeje 
- restaurant  - restorant 
- s ležajem  - me krevat 
- poštanski  - i postës 
- teretni  - transportues (barrës) 
vagon za nepušače  vagon për 

joduhanxhinjë 
kupe  kupe 
Mogu li zatvoriti 
(otvoriti) prozor? 

 Mund ta mbyll (hap) 
dritaren? 

sjedalo  ulëse 
kondukter  konduktor 
putnik  udhëtar 
 
Vrste vlakova - Llojet e trenave 
 
putnički vlak  tren udhëtarësh 
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brzi  i shpejtë 
ekspresni  ekspres 
međunarodni  ndërkombëtar 
teretni (transportni)  transportues (barrës) 
motorni  motorik 
električni  elektrik 
izletnički  tren ekskursioni 
 
Putovanje  brodom - Udhëtim me anije 
 
Gdje je ured za 
informacije? 

 Ku është zyra e 
informatave? 

Kada kreće slijedeći 
brod za…? 

 Kur niset ania tjetër 
për…? 

Kada stiže brod u…?  Kur arrinë ania në…? 
Ima li ima vezu za…?  A ka lidhje për…? 
Molim jednu kartu 
za…? 

 Ju lutem një biletë 
për..? 

Koliko košta karta 
do…? 

 Sa kushton bileta deri 
në…? 

Koliko košta karta 
drugog razreda? 

 Sa kushton bileta e 
klasit të dytë? 

Želim jednokrevetnu 
kabinu. 

 Dua kabinë një 
krevatëshe. 

Ide li taj brod  za…?  A shkon kjo anie 
për…? 

Dobro ćemo putovati.   Do të udhëtojmë 
mirë. 

Imate li lijek protiv 
morske 

 Keni ilaç kundër 
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bolesti?  sëmundjes së detit? 
kabina   kabinë 
- jednokrevetna  - me një shtrat 
-  dvokrevetna  - me dy shtretër 
ukrcati se  hipja në anije 
iskrcati se  zbritja nga anija 
mirno more  det i qetë 
nemirno more  det i shqetësuar 
plima  baticë 
oseka  zbaticë 
posada  ekuipazhi 
kapetan  kapiten 
prvi časnik  oficer i parë 
mornar  marinar 
paluba  plato 
čamac   varkë (barke) 
trajekt  tragetë 
obala  bregdet 
luka (pristanište)  port (liman) 
kopno  tokë 
svjetionik  fanar 
 
Putovanje avionom - Udhëtim me aeroplan 
 
Kada leti prvi avion 
za…? 

 Kur fluturon aeroplani i 
parë për…? 

Kada stiže u…?  Kur arrinë në…? 
Koliko traje let do …?  Sa zgjatë fluturimi 

deri në…? 
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Kada moram biti u 
začnoj luci? 

 Kur duhet të jem në 
aeroport? 

Jedan sat prije 
polijetanja. 

 Një orë para 
fluturimit. 

Želim rezervirati kartu 
za…? 

 Dëshiroj të rezervoj 
një biletë për…. 

Koliko košta karta u 
jednom smjeru? 

 Sa kushton bileta në 
një drejtim? 

Koliko košta povratna 
karta? 

 Sa kushton bileta 
kthyese? 

Molimo, ugasite 
cigaretu! 

 Ju lutemi, fikeni 
cigaren! 

Zabranjeno pušenje!  Ndalohet pirja e 
duhanit! 

Molimo, vežite 
sigurnosne  pojase! 

 Ju lutemi, t'i lidhni 
rripat e sigurisë! 

Na kojoj visini letimo?  Në ç'lartësi po 
fluturojmë? 

Kojom brzinom letimo?  Me ç'shpejtësi po 
fluturojmë? 

Kolika je vanjska 
temperatura? 

 Sa është temperatura 
e jashtme? 

Minus 50 stupnjeva.  Minus 50 gradë. 
Kada ćemo sletjeti?  Kur do të aterojmë? 
Sletjet ćemo za 10 
minuta. 

 Do të aterojmë pas 
10 minutash. 

zračna luka  aeroport 
zrakoplov(avion)  aeroplan 
posada  ekuipazh, personel 
pilot  pilot 
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stjuardesa(domaćica)  stjuardesë 
putnik  udhëtar 
padobran  parashut 
let  fluturim 
oblak, oblačno  vranësirë, vranët 
magla  mjegullë 
snijeg, kiša  borë, shi 
 
Putovanje automobilom - Udhëtimi me automobil 
 
Koja je najbolja cesta 
do…? 

 Cila është rruga më e 
mirë deri në..? 

Koji je najkraći put 
do..? 

 Cila është rruga më e 
shkurtë deri...? 

Gdje je ta cesta?  Ku gjendet kjo rrugë? 
Morate ići:  Duhet të shkoni: 
- ravno,  - drejt 
- lijevo  - majtas 
- desno  - djathtas 
Prvo (drugo, treće) 
raskršče. 

 Udhëkryqi i parë (i 
dytë, i tretë). 

Vratite se natrag.  Kthehuni mbrapa. 
Kuda vodi  ta cesta?  Ku të çon kjo rrugë? 
Je li ta cesta za …?  Është kjo rrugë për…? 
Koliko ima kilometara  
do…? 

 Sa kilometra ka deri 
në..? 
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Gdje je najbliža 
garaža? 

 Ku është garazhi më i 
afërt? 

Gdje mogu parkirati 
auto? 

 Ku mund ta parkoj 
automobilin? 

 
 

Benzinska crpka - Pompë benzine 
 
Gdje je najbliža 
benzinska crpka ? 

 Ku gjendet pompa më 
e afërt e benzinës? 

Molim, hoćete li mi:  Ju lutem, ka mundësi 
të më: 

- očistiti vjetrobransko 
staklo? 

 - pastroni xhamin 
erëpritës? 

- oprati auto?  - lani veturën? 
- natočiti …. litara 
benzina?  

 - jipni …. litra 
benzinë? 

provjerite...  kontrolloni…  
- motorno ulje?  - vajin e motorit? 
- ulje u kočnicama?  - vajin e frenave? 
- tekućinu za hlađenje?  - ujin e sistemit ftohës? 
- vodu za stakla?  - ujin e xhamave? 
- zrak u gumama?  - ajrin e gomave? 
 
Kod automehaničara - Te automekaniku 
 
Gdje je najbliži 
atomehaničar? 

 Ku është automekaniku 
më i afërt? 

Približno ___ km odavde.  Përafërsisht ___ km 
nga këtu. 
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Moj auto je u kvaru.  Vetura ime është 
prishur. 

Ovaj (ovo) ne radi dobro:  Kjo (ky) nuk punon mirë
- pri velikoj brzini  - në shpejtësi  

të madhe 
- pri manjoj brzini  - në shpejtësi  

të vogël 
- kad je motor vruć  - kur është motori i 

ngrohur 
- kad je motor hladan  - kur është motori i 

ftohtë 
Nešto nije u redu:   Diç nuk është në 

rregull: 
- s dovodom benzina  - me prurjen e 

benzinës 
- s prednjim kotačima   - me rrotat e para 
- sa zadnjimi kotačima  - me rrotat e prapme 
- sa sistemom za kočenje  - me sistemin frenues 
- sa sistemom za 
upravljanje 

 - me sistemin drejtues 

Moj motor…  Motori im… 
- stvara buku  - bënë zhurmë 
- zagrijava se previše  - ngrohet tepër 
ne pali   - nuk ndizet 
Svjećice su zamazane 
uljem. 

 Kandelat janë ndotur 
me vaj. 

Izgorio je osigurač.  Është djegur siguresa. 
Možete li mi:  A ka mundësi që të 

më:  
- promijeniti kotač?  - ndërroni rrotën? 
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- pregledati ulje u 
kočnicama? 

 - kontrolloni vajin e 
frenave? 

- napuniti bateriju 
(akumulator)? 

 - mbushni baterinë? 

- srediti svijetla?  - rregulloni optikën? 
- srediti paljenje?  - rregulloni ndezjen? 
Auto će biti gotov za …. 
sata. 

 Vetura do të bëhet 
gati për.. orë. 

Koliko sve košta?  Sa kushton gjithsejt?  
 
Prometna nezgoda - Aksident në komunikacion 
 
Imao sam prometnu 
nezgodu! 

 Kam patur aksident 
në komunikacion! 

Molim vas, pozovite 
policiju 

 Ju lutem, thirreni 
policinë, 

(hitnu pomoć)  (ndihmën e 
shpejtë). 

Molim vas,možete li mi 
pomoći? 

 Ju lutem, a mund të 
më ndihmoni? 

Možete li me prebaciti 
do: 

 A mund të më 
shpjeni deri: 

- autobusne stanice?  - te stacioni i 
autobusave? 

- ambulante?  - në  ambulancë? 
- bolnice?  - në spital? 
- hotela?  - në hotel? 

 
Sudar - Ndeshje (përplasje) 
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Žao mi je što se ovo 
dogodilo. 

 Më vjen keq që ndodhi 
kjo. 

Jeste li povrijeđeni?  Jeni lënduar? 
Ne, samo sam uznemiren  Jo, jam i shqetësuar. 
Imam samo materijalnu 
štetu. 

 Kam vetëm dëm 
material. 

Vozili ste prebrzo.  Keni vozitur shumë 
shpejtë. 

Niste pokazali smjer 
vožnje. 

 Nuk treguat drejtimin 
e vozitjes. 

Imao sam prednost.  Unë kisha përparësinë. 
Pričekajmo policiju?  Presim policinë? 
Imate li europsku 
deklaraciju ? 

 Keni deklaratën 
evropiane?  

Prijepis zapisnika.  Kopja e procesverbalit.
prometna policija  policia rrugore 
prometni propisi  rregullat e qarkullimit 

rrugor 
prometna dozvola  leje qarkullimi 
vozačka dozvola  patent shoferi 
vozač  shofer 
polica osiguranja  policë sigurimi 
zeleni karton  kartela e gjelbër 
svjedok  dëshmitar 
prva pomoć  ndihmë e parë 
voziti auto  ngarje (vozitje)  

veture 
zaustaviti auto  ndaloj veturën 
kočenje  frenimi 
pretjecanje  tejkalim 
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tragovi kočenja  gjurmë frenimi 
alkotest   testim alkooli 
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Prometni znaci - Shenja komunikacioni 
 
Opasnosti – Rreziqe 
 
opasnost na cesti  rrezik në rrugë 
radovi na cesti  punime në rrugë 
opasan zavoj  kthesë e rrezikshme 
dvostruki zavoj  kthesë e dyfishtë 
zavoj u lijevo  kthesë në të majtë 
zavoj u desno  kthesë në të djathtë 
raskršće  kryqëzim 
pješački prijelaz  vendkalim për 

këmbësorë 
sužena cesta  rrugë e ngushtuar 
opasna cesta  rrugë e rrezikshme 
skliska cesta  rrugë rrëshqitëse 
prijelaz preko pruge  kalim përtej 

hekurudhës 
 
Izričite naredbe - Urdhëresa të obligueshme 
 
Zabranjen smjer  Drejtim i ndaluar 
Zabranjeno za sva vozila  Ndalohet për të gjitha 

automjetet 
Zabranjeno…  Ndalohet… 
- preticanje  - parakalimi 
- zaustavljanje  - ndalja 
- parkiranje  - parkimi 
- skretanje na desno  - kthimi djathtas 
- skretanje na lijevo  - kthimi majtas 



 

  
61 

Najveća brzina  Shpejtësia më e lartë 
Obavijesti - Lajmrime 
 
lokalna cesta  rrugë lokale 
regionalna cesta  rrugë rajonale 
magistralna cesta  rrugë magjistrale 
autoput  autostradë 
parkiralište   vendparkim 
benzinska crpka  pompë benzine 
prva pomoć  ndihma e parë 
 
Oznake – Shenja 
 
krivudava cesta  rrugë e devijuar 
jednosmjerna cesta  rrugë njëkahshe 
zatvorena cesta  rrugë e mbyllur 
Vozite pažljivo!  Vozitni me kujdes! 
Zabranjen prijelaz!  Ndalim kalimi! 
Pažnja vlak!  Kujdes treni! 
Stop!  Ndal! 
 
Auto dijelovi - Pjesë automobili 
 
karoserija  karoceri 
šasija  shasi 
motor,četverotaktni  motor, katërtaktësh 
glava motora  koka e motorit 
ventili…  valvulat…  
- usisni, ispušni   - thithëse, shkarkuese,
dihtung, dihtunzi (brtvilo)  unaza pistonash 
tijesnilo  guarnicion 
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karburator   karburator 
mijenjač brzina  ndërrues shpejtësishë 
osovina (polu osovina)  aksë (gjysmaksë) 
volan  timon 
hladnjak  radiator (ftohës) 
ispušna cijev  tubi i shkarkimit 
spremnik za gorivo  rezervuar 
amortizer (ublaživač)  amortizator 
kočnice  frena 
- nožne  - të këmbës 
- ručna kočnica  - freni i dorës 
sklopka  freksion 
pedala plina, sklopke, 
kočnica 

 pedal i gazit, i 
freksionit, i frenave 

filter- uljni, zračni, 
benzinski 

 filtër -  vaji, ajri, 
benzine, 

crpka-uljna, vodena,  pompë – vaji, uji,  
benzinska…  benzine… 
vrata  derë 
ključ  çelës 
prozor  dritare 
staklo  xham 
vjetrobransko staklo  xham erëpritës 
retrovizor  pasqyrë shoferi 
amortizer (odbijač)  goditjepritës 
blatobran  parafangë 
autoguma  gomë 
kotač  rrotë 
- prednji  - e parme 
- zadnji  - e prapme 
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- rezervni  - rezervë 
sistem paljenja  sistemi i ndezjes 
akumulator, baterija  akumulator 
alternator  alternator 
svijećice  kandela 
razdjeljivač paljenja  distributori i  

ndezjës 
starter  starter 
truba  bori 
osigurač  siguresë 
svijetla, prednja, zadnja  drita, përparme, 

prapme 
- dugačka, kratka, 
pozicijska 

 - të gjata, shkurtra, 
pozicioni 

-maglenke  - për mjegull 
smjerokaz  tregues drejtimi 
brisači vjetrobrana  fshesat e xhamit 

erëpritës 
 
Alati i oprema - Vegla dhe pajisje 
 
prtljažnik  portobagazh 
zračna pumpa  pompë ajri 
dizalo  kriko  
sigurnosni trokut   trekëndësh i 

sigurisë 
kutija prve pomoći  kutia e ndihmës së 

parë 
aparat za gašenje požara  fikës zjarri 
lanci za snijeg  zinxhirë për borë 
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destilirana voda  ujë i destiluar 
antifriz (tekućina za 
hlađenje) 

 antifriz (lëng 
ftohës) 

čekić  çekiç 
ključ  çelës 
- cijevni  - tubolar 
- otvoren  - i hapur 
- francuski  - françez 
- za kotače  - për rrota 
izvijač  kaçavidë 
uže za vuču  litar për tërheqje 
brzina  shpejtësi 
- prva, druga   - e parë, e dytë 
- treća, četvrta, peta…  - e tretë, e katërt, 

e pestë… 
- natrag (rikverc)  - mbrapa 
prijenosni stupanj  shkallë  

transmetimi 
neutralni položaj (ler)  pozitë neutrale 
dodavanje gaza  dhënie (jep) gaz 
smanjivanje  gaza  zvogëlim gazi 
kasno paljene  ndezje e vonuar 
potrošnja goriva  hargjim i 

karburantit 
vožnja  ngarje (vozitje) 
- brza  - e shpejtë 
- spora  - e ngadalshme 
zaustavi  ndal 
rezervni dijelovi  pjesë rezervë 
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Banka i mjenjačnica - Banka dhe këmbimorja 
 
Gdje je Zagrebačka 
banka? 

 Ku ndodhet Banka e 
Zagrebit?  

Želim :  Dëshiroj që të: 
- otvoriti tekući račun  - hap llogarinë 
- otvoriti devizni račun  - hapi llogari devizore 
- uložiti 500 €  - deponoj 500 € 
- izvaditi 200 €  - tërheq 200 € 
Devizni tečaj  Kursi i këmbimit 
Koliko je tečaj za 
euro? 

 Sa është kursi për 
euro? 

Kupovni tečaj za € 
je…. 

 Kursi i blerjës për € 
është... 

Prodajni tečaj za € 
je….kn 

 Kursi i shitjes për € 
është…kn 

Molim Vas, promijenite 
mi   100 € u: 

 Ju lutem, më ndërroni 
100 € në: 

- kune  - kuna 
- američke dolare   - dollarë amerikan 
- engleske funte  - funta angleze 
- švicarske franke   - franka zvicerriane 
- kanadske dolare  - dollarë kanadian 
Želim unovčiti ček,   Dëshiroj  të kthej në 

para 
ovu mjenicu…  këtë çek, kambial… 
stranu valutu  valutë e huaj 
papirnati novac  banknotë 
bankovni ček  çek bankar 
gotovinski ček  çek i gatshëm 
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barirani ček  çek i lidhur 
putnički ček  çek turistik 
kreditno pismo  letërkredi 
gotovina  para të gatshme 
tekući račun  llogari rrjedhëse 
bankovni račun  llogari bankare 
transakcijski račun  llogari transaksioni 
bankovne transakcije  transaksione bankare 
nerezidencijalni račun  llogari jorezidente 
štedna knjižica  librezë kursimi 
bankovna kartica  kartelë banke 
potvrda  vërtetim 
potpis  nënshkrim 
vrijednosni papiri  letra me vlerë 
slobodno tržište  treg i lirë 
burzovni indeks  indeksi i bursës 
aktivna burza  bursë aktive 
efektna burza  bursë e efekteve 
radna burza  bursë e punës 
naftna burza  bursë e naftës 
crna burza  bursë e zezë 
kvotacija  kuotim 
burzna kvotacija  kuotim në bursë 
dionica    aksion 
dioničar  aksionar 
dioničarsko društvo  shoqëri aksionare 
razvojni fond  fondi për zhvillim 
kamata  kamatë 
kamatna stopa  shkallë kamate 
obveznica  obligacion 
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U hotelu -  Në hotel 
 
U kojem hotelu ćemo se 
smjestiti? 

 Në cilin hotel do të 
vendosemi? 

U hotelu »Turist«.  Në hotelin »Turist«. 
Imate li slobodnu sobu?  Keni dhomë të lirë? 
Nažalost, nema 
slobodnih soba! 

 Fatkeqësisht, nuk ka 
dhoma të lira! 

Rezervirao sam sobu na 
ime… 

 Kam rezervuar dhomë 
me emër… 

Želim sobu…  Dua një dhomë... 
- jednokrevetnu  - me një shtrat 
- dvokrevetnu  - me dy shtretër 
- na prvom (drugom) 
katu 

 - në katin e parë (dytë)

- s kupaonicom  - me banjo 
- bez kupaonice  - pa banjo 
- s tušem  - me dush 
- s balkonom  - me ballkon 
- s televizorom  - me televizor 
- s pogledom na more  - me pamje në det 
Ova soba mi se ne sviđa.  Kjo dhomë nuk më 

pëlqen. 
Hoću drugu sobu.  Dua një dhomë tjetër. 
Ova soba je jako lijepa.  Kjo dhomë është 

shumë e bukur. 
Koliko ćete ostati?  Sa do të qëndroni? 
Ostat ću jedan dan…  Do të qëndoj një ditë… 
- dva dana  - dy ditë 
- jedan tjedan  - një javë 
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- jedan mjesec  - një muaj 
Molim Vas da mi 
servirate 

 Ju lutem të më 
shërbeni 

- doručak,  - mëngjesin, 
- ručak,  - drekën, 
- večeru u sobi.  - darkën në dhomë. 
Jest ću u restoranu.  Do të ha në restorant. 
Gdje je …?  Ku ndodhet…? 
- restauracija?  - restoranti? 
- frizer?  - rrojtorja? 
- kava-bar?  - kafeneja? 
- bazen  - pishina? 
Gdje je dizalo?  Ku është ashensori? 
Molim Vas pozovite 
konobara 

 Ju lutem, thirreni 
kamarierin 

- konobaricu  - kamarieren 
- vratara  - portierin 
- šefa restauracije  - shefin e restorantit 
 
Navečer - Në mbrëmje 
   
Umorni smo od putovanja  Jemi të lodhur nga 

udhëtimi. 
Hoću spavati.  Dua të fle. 
Idem se istuširati.  Shkoj të bëj dush. 
Idem se umiti.  Po shkoj të pastrohem.
Čitat ću novine.  Do lexoj gazetën. 
Pisat ću razglednicu.  Do shkruaj një 

kartolinë. 
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Probudite me ujutro 
u…sati. 

 Më zgjoni nesër në 
orën… 

Laku noć!  Natën e mirë! 
Slatki san!  Gjumë të ëmbël! 
Slatki snovi!  Ëndërra të ëmbla! 
 
Ujutro - Në mëngjes  
 
Dobro jutro!  Mirë mëngjesi! 
Noćas sam dobro spavao.  Këtë natë kamë 

fjetur mirë. 
Idem se…   Do shkoj… 
- umiti  - të pastrohem…. 
- tuširati  - të bëjë dush 
- prati zube  - të pastroj dhëmbët 
- obrijati  - të rruhem 
- počešljati  - të krihem 
- obući  - të vishem 
Gotov sam za pola sata.  Pas gjysmë ore jam 

gati. 
Sutra ujutro odlazim.  Nesër në mëngjes do 

largohem. 
 

Boravak - Qëndrimi 
 
Moja prtljaga je u autu.  Bagazhi im është në 

automobil. 
Molim, ispunite obrazac.  Ju lutem, plotësojeni 

formularin. 
- ime i prezime  - emri dhe mbiemri 
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- datum rođenja  - data e lindjes 
- mjesto rođenja  - vendlindja 
- mjesto stalnog boravka  - vendbanimi i 

përhershëm 
- državljanstvo  - shtetësia 
- zanimanje  - profesioni 
- broj putovnice  - numri i pasaportës 
- osobne iskaznice  - i letërnjoftimit 
- datum izdavanja  - data e dhënies 
Kada poslužujete …  Kur e shërbeni … 
- doručak?  - mëngjesin? 
- ručak?  - drekën? 
- večeru?  - darkën? 
Ima li pošte za mene?  Ka ndonjë postë për 

mua? 
Je li me netko tražio?  Më ka kërkuar dikush?
Ako me netko traži 
recite mu ... 

 Nëse më kërkon kush,
i thuani… 

- da se odmaram  - se po pushoj 
- da se vraćam za jedan 
sat... 

 - se do kthehem pas 
një ore… 

Molim, ključ moje sobe  Ju lutem, çelësin e 
dhomës sime. 

Soba broj deset…  Dhoma numër 
dhjetë… 

 
Cijene - Çmimet 
 
Koliko košta soba…  Sa kushton dhoma… 
- s doručkom?  - me mengjes? 
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- s polupansionom?  - me gjysmëpansioni? 
- s pansionom?  - me pansion? 
Ta soba je jako skupa.  Kjo dhomë është 

shumë e shtrenjtë 
Imate li jeftiniju sobu?  A keni dhomë më të 

lirë? 
Imamo sobu bez 
kupaonice. 

 Kemi dhomë pa 
banjo. 

- sa zajedničkom 
kupanicom 

 - me banjë të 
përbashkët 

 
 

Odlazak - Largimi 
 
Molim vas, probudite 
me ujutro 

 Ju lutem, më zgjoni 
në mengjres 

u …  sati.  në orën …. 
Sutra odlazim.  Nesër do largohem.  
Molim vas, pripremite 
račun. 

 Ju lutem, më 
përgatni  llogarinë. 

Želim platiti.  Dëshiroj të paguaj. 
To je za vas.  Kjo është për ju. 
Molim vas, pozovite mi 
taksi. 

 Ma thërrisni një taksi 
ju lutem. 

Hvala Vam i 
doviđenja! 

 Ju faleminderit dhe 
mirupafshim! 

predsezona  parasezon 
glavna sezona  sezon kryesor 
proljetna sezona  sezon pranverore 
zimska sezona  sezon dimëror 
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boravišna taksa  taksë qëndrimi 
knjiga gostiju  libri i musafirëve 
recepcija  recepcion 
restoran  sallë ngrënie 
kuhinja  kuzhinë 
garderoba  garderobë 
soba   dhomë 
balkon  ballkon 
vrata, prozor  derë, dritare 
zavjese  perde 
apartman  apartament 
Spavača soba  dhomë gjumi 
krevet  shtrat  
- bračni  - bashkëshortor 
- pomoćni  - ndihmës 
- dječji  - fëmijësh 
kauč, madrac  divan, dyshek 
jastuk, plahta, deka  jastëk, çarçafe, 

batani 
ogledalo, čaša  pasqyrë, gotë 
toaletni papir  letër higjienike 
ormar, vješalica  dollap, varëse 

rrobash 
tapete  tapet 
kupaonica, tuš  banjo, tush 
umivaonik  lavaman 
ručnik  peshqir 
sapun  sapun 
šampon   shampon 
zubna pasta  pastë dhëmbësh 
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Kampiranje - Kampim 
 
Gdje je najbliži kamp?  Ku ndodhet kampi më 

i afërt? 
Da li je tu dozvoljeno 
kampiranje 

 Lejohet këtu 
kampimi? 

Gdje mogu…  Ku mund … 
- postaviti šator?  - të vendos çadrën? 
- parkirati auto?  - të parkoj automobilin?
Tu je prevelika 
galama. 

 Këtu ka shumë 
zhurmë. 

Ima li neko drugo 
mjesto? 

 Ka ndonjë vend 
tjetër? 

Gdje je najbliža 
trgovina? 

 Ku ndodhet shitorja 
më e afërt? 

Je li ta voda pitka?  Është ky ujë i pijshëm? 
Koliko košta jedan dan…  Sa kushton një ditë … 
- za šator?  - për çadrën? 
- za auto?  - për automobilin? 
- za prikolicu?  - për rimorkion? 
- za jednu osobu?  - për një person? 
vreća za spavanje  thes për fjetje 
plinski štednjak  furnelë gazi 
otvarač za konzerve  çelës konservash 
sanitarni pribor  pajisje sanitare 
praonica  vendlarje rrobash 
toalet (wc)  nevojtore (wc) 
tenis, stolni tenis  tenis, pingpong 
košarka, odbojka  basketboll, volejboll 
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Na plaži - Në plazh 
 
Koliko je duboka 
voda? 

 Sa i thellë është uji 
këtu? 

Koja je temperatura…  Çfarë është 
temperatura… 

 - vode, zraka...?  - e ujit, ajrit...? 
Voda je topla, hladna,  Uji është i ngrohtë,  
slana…  ftohtë, njelmët.. 
Ja plivam dobro .  Unë notoj mirë. 
Ja ne plivam dobro.  Unë nuk notoj mirë. 
Gdje mogu dobiti 
jednu (jedno)… 

 Ku mund të marr 
një… 

- suncobran?  - çadër dielli? 
- ležaljku?  - shtrat? 
- čamac?  - varkë? (barkë?) 
Koliko košta za jedan 
sat? 

 Sa kushton për një 
orë? 

Zabranjeno kupanje!  Ndalohet larja! 
Upomoč!  Ndihmë! 
Utapam se!  Po mbytem! 
ronjenje, ronilac  zhytje, zhytës 
daskanje, surfanje  rrëshqitje mbi dallgë, 

sërfim 
daska za surfanje  dërrasë sërfimi 
skijanje u vodi  skijim në ujë 
Ne znam plivati!  Nuk di not! 
- obala  - bregdet 
- more  - det 
- ocean  - oqean 
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- jezero  - liqe 
- plaža  - plazh 
- bazen  - pishinë 
- krš  - shkëmb 
- pjesak  - rërë 
- morski pas  - peshkaqen 
- morski jež  - iriq deti 
- plima – oseka  - baticë – zbaticë 
- kupaći kostim  - kostim larje 
 
U restauraciji - Në restorant 
 
Konobar, konobarica  Kamarier, kamariere 
Molim, što želite…  Ju lutem, 

ç'deshironi… 
- gospodine, gospođo?  - zotëri, zonjë? 
Imate li stol za…  Keni një tavolinë 

për… 
osobe?   persona? 
Što želite pojesti?  Çfarë dëshironi të 

hani? 
Molim vas, mogu li 
dobiti… 

 Ju lutem më jipni…  

- jelovnik?  - listën e gjellrave? 
Što preporučate?  Çfarë rekomandoni? 
Koji je vaš 
specijalitet? 

 Çfarë është 
specialiteti juaj? 

Imate li nešto gotovo?  Keni diç të gatshme? 
Što mogu dobiti brzo?  Ç'mund të marr në 

shpejtësi? 
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Jako mi se žuri!  Jam në nguti! 
Molim Vas, malo soli, 
ulja, 

 Ju lutem, pak krip, 
vaj,  

  papra, limuna…  piper, limon… 
Molim Vas jednu čašu…  Ju lutem, një gotë… 
- obične vode  - ujë të rëndomtë 
- crnog vina  - verë të kuqe 
- bijelog vina  - verë të bardhë 
- mineralne vode  - ujë mineral 
Želite li nešto drugo?  Dëshironi diç tjetër? 
Kavu, molim.  Një kafe, ju lutem. 
kava  kafe 
- turska  - turke 
- ekspres  - ekspres 
- s vrhnjem  - me ajkë 
- s mlijekom  - me qumësht 

 
Pritužbe – Vërejtje (Ankesa) 
 
Juha je jako …  Supa është shumë… 
- vruča, hladna,  - e nxehtë, e ftohtë, 
- slana, neslana  - kriposur, pa kripë… 
Premalo (previše) 
pečena… 

 Pak (tepër) e pjekur… 

To nije svježe…  Kjo nuk është e 
freskët… 

Nisam to naručio!   Nuk e kam porositur 
këtë! 
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Pohvale - Lavdatat 
 

Jako sam zadovoljan 
sa vašom uslugom. 

 Jam shumë i kënaqur 
me shërbimin tuaj. 

Imate jako dobru 
hranu. 

 Keni ushqim shumë të 
mirë. 

Riba je bila odlična.  Peshku ishte i 
shkëlqyeshëm. 

Doći ću opet kod vas.  Përsëri do të vij  
tek ju. 

 
Plačanje računa - Pagim i llogarisë 
 
Molim, račun!  Ju lutem, llogarinë! 
Mogu li plačati 
karticom? 

 Mund të paguaj me 
kartelë? 

Ne, samo s 
gotovinom! 

 Jo, vetëm me para të 
gatshme! 

A, s eurocartom …?  Po, me eurokartelë …? 
 
Drugi izrazi - Shprehje tjera 
 
stol, stolnjak  tavolinë, mbulesa e 

tavolinës 
stolac  karrikë 
čaša, flaša  gotë, shishe 
salveta  pecetë, servetë, 
šalica  filxhan 
žlica, vilica, nož  lugë, pirun, thikë 
tanjur  pjatë… 
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- za juhu  - për supë 
- za voće  - për fruta 
- za salatu  - për sallatë 
soljenka  kripore 
čačkalica  dhëmbë kruese 
   

 
Jela i pića - Ushqime dhe pije 
 
Doručak – Mëngjesi 
 
kava  kafe 
- turska  - turke 
- ekspres  - ekspres 
- s vrhnjem  - me ajkë 
- s mlijekom  - me qumësht 
mlijeko  qumësht 
- hladno  - i ftohtë 
- toplo,vruće  - i ngrohtë 
- čokoladno  - me çokollatë 
jaje…  vezë… 
- na oko  - në sy 
- pečeno  - e pjekur 
- omlet  - omëletë 
- s mlijekom  - me qumësht 
- tvrdo kuhano  - e zier fortë 
- meko kuhano  - e zier butë 
- u čaši  - në gotë 
- sa šunkom  - me proshutë 
- sa sirom  - me djath 
čaj  çaj 
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- s mlijekom  - me qumësht 
- s limunom  - me limon 
- s rumom  - me rum 
kakao  kakao 
maslac  gjalpë 
marmelada  marmeladë 
med  mjaltë 
sećer  sheqer 
sol  krip 
kruh  bukë 
- bijeli  - e bardhë 
- polubijeli  - gjysmë e bardhë 
- polucrni  - gjysmë e zezë 
- crni   - e zezë 
- kukuruzni  - misri 
- raženi  - thekre 
sendvič  senduiç 
 
Hladna predjela - Paraushqime të ftohta 
 
sardele u ulju  sardele në vaj 
masline u ulju  ullinj në vaj 
morske školjke  guaska (stridhe) deti 
kobasice  suxhuk 
suho meso  mish i thatë 
krvavica  kurmagjak 
rakovi  gaforre 
hladno meso  mish i ftohtë 
pašteta  pashtetë 
- kokošja  - pule 
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- riblja  - peshku 
- jetrena  - mëlqie 
francuska salata  sallatë franceze 
ruska salata  sallatë ruse 
zelena salata  sallatë e gjelbër 

 
 

Topla predjela - Paraushqime të ngrohta 
 
šunka s jajima  proshutë me vezë 
omlet sa sirom  omëletë me djath 
omlet sa šunkom  omëletë me proshutë 
prženi mozak  tru të fërguara 
riblji kroketi  qofte peshku 
krumpirovi kroketi  qofte patateje 
punjena rajčica  domate të mbushura 
hrenovke  salsiqe 
 
Juhe - Supat 
 
juha od graha  supë groshe 
goveđa juha  supë gjedhi  
- s jajima  - me vezë 
- s rižom  - me oriz 
- s rezancima  - me  fidhe 
- s gljivama  - kërpudhash 
kokošja juha  supë pule 
krumpirova juha  supë patatesh 
juha od rajčica  supë domatesh 
riblja juha  supë peshku 
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juha od povrća  supë barishtesh 
 
Ribe - Peshq 
 
morske ribe  peshq deti 
barbun  barbun 
dagnje  midhe 
jastog  gaforre e madhe 
kalamari  kallamare 
morski list   shojzë deti 
oslić  troftë deti 
polenovka  merluc 
raža  rajë (raxhë) 
rak  gaforre 
sardela  sardellë 
sipa  sepje 
skuša  skumbri 
slanik  qefull 
tuna  ton 
zubatac  dhëmbok 
 
Slatkovodne ribe - Peshq ujë ëmbël 
 
jegulja  ngjalë 
losos  salmon 
jesetra  bli 
som  silur 
postrva  troftë 
ohridska pastrva  koran 
krap  krap 
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štuka  mlysh 
 
Jela od mesa - Ushqime mishi 
 
govedina  mish lope 
kuhana govedina  mish lope i zier 
pirjana govedina  mish lope i fërguar 
goveđi jezik  gjuhë lope 
goveđi gulaš  gullash lope 
 
teletina  - mish viçi 
 
teleće pečenje  mish viçi i pjekur 
teleći odrezak  biftek viçi 
kuhana teletina  mish viçi i zier 
teleća prsa  gjoks viçi 
teleća jetra  mëlqi viçi 
kotlet  kotëletë 
 
svinjsko meso - mish derri 
 
svinjsko pečenje  mish derri i pjekur 
svinjski odrezak  biftek derri 
svinjska rebra  brinjë derri 
 
ovčetina - mish deleje 
 
pečena ovčetina  mish deleje i pjekur 
ovčji ragu  ragu deleje 
janjetina  mish qengji 
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pečena janjetina   mish qengji i pjekur 
 
Dijelovi životinja - Pjesët e kafshëve 
 
glava  kokë 
leđa  shpinë 
prsa  gjoks 
but  kofshë 
plećka  shpatull 
noga  këmbë 
rebra  brinjë 
kost  kockë 
jetra  mëlçi e zezë 
mozak  tru 
srce  zemër 
bubrezi  veshkët 
jezik  gjuha 
 
Perad - Shpezë 
 
golub  pëllumb 
guska  rosë 
kokoš  pulë 
pijetao  gjel 
pile  zog 
pura  bibë  
puran  biban   
patka  patë  
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Divlje životinje i ptice – Kafshët e egra dhe shpezët 
 
divlja svinja  derr i egër 
fazan  fazan 
jelen   dre 
jarebica  thëllënxë 
košuta  drenushë 
kunić  lepur i butë 
prepelica  shkurtë 
svraka  shapkë 
srna  sorkadhe 
zec  lepur 

 
Način pripreme - Mënyra e përgatitjes 
 
bečki način  mënyra vieneze 
bolonjski  boloneze 
milanski  milaneze 
kuhan (a,o)   i, e zier 
pečen  pjekur 
pržen  skuqur 
pohan  lyer me galetë 
pirjan  pjekje e ngadalshme 
dimljen  tymosur 
narezan  grirë 
na žaru  në prush 
na ražnju  në hell 
punjen  i, e mbushur 
usoljen  kriposur 
masan  yndyrshëm 
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miješan  përzier 
vruć  ngrohtë 
hladan  ftohtë 
svjež  freskët 
zamrnut  i, e ngrirë 
sladak  i ëmbël 
gorak  i hidhur 
kiseo  i thartë 
 
Začini - Erëza 
 
cimet  kanellë 
češnjak  hudhër 
luk  qepë 
senf  sinap 
ocat  uthull 
lovorov list  gjethe dafine 
ulje  vaj 
paprika  spec 
peršin  majdanoz 
biber (papar)  piper 
 
Povrće - Perime (zarzavate) 
 

artičoka  angjinare 
šparoge  shpargull 
buča  kungull 
cvjetača (karfiol)  lulelakër 
grah   fasulje 
gljive   këpurdha 
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grašak  bizele 
leća  barishte 
mrkva  karotë 
krumpir  patate 
krastavci  tranguj 
paprika  spec 
rajčica  domate 
poriluk  purri (presh) 
cikla  rrepë e kuqe 
salata  sallatë 
špinat  spinaq 
zelje  lakër 
celer  selino 
umak  salcë 
salata  salata 
- zelena  - e gjelbër 
- cikla  - rrepë e kuqe 
- mješana  - e përzier 
- od krastavca  - me tranguj 
- od rajčice  - me domate 
- od  paprike  - me speca 
- ruska  - ruse 
- francuska  - franceze 

 
 

Voće – Pemë  
 
ananas  ananas 
banana  banane 
borovnica  boronicë 
breskva  pjeshkë 
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datulja  hurmë 
trešnja  qershi 
crni ribizl  manaferrë 
nar  shegë 
grožđe  rrush 
kruška  dardhë 
jabuka  mollë 
jagoda  dredhëz  
kivi   kivi 
kesten  gështenjë 
lješnjak  lajthi 
limun  limon 
lubenica  shalqi 
malina  mjedhër 
mandarina  mandarinë 
bademi  bajame 
dinja  pjepër 
mušmula  mushmollë 
maslina  ulli 
orah  arrë 
naranča  portokall 
ribiz  rrush frëngu 
šljiva  kumbull 
smokva  fik (fiq) 
višnja  vishnjë 

 
 

Slastice - Ëmbëlsira 
 
baklava  bakllavë 
bombon  bonbon 
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čokolada  çokollatë 
kompot  komposto 
kremna ploška  prerje paste 
piškote  piskotë 
puding  puding 
voćna salata  sallatë frutash 
sladoled od…  akullore me… 
- čokolade  - çokollatë 
- jagode  - dredhëz 
- lješnjaka  - lajthi 
- maline  - mjedhër 
- vanilije (vanilin)  - vanile 
torta  tortë 
 
Pića - Pije 
 
bezalkoholna – joalkoolike 
 
gazirana voda  ujë i gazuar 
mineralna voda  ujë mineral 
limunada  limonadë 
prirodna voda  ujë natyror 
voćni sirup  shurup frutash 
sok…  lëng… 
- ananas  - ananasi 
- borovnica  - boronice 
- breskva  - pjeshke 
- jabuka  - molle 
- naranča itd.  - portokalli etj. 
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alkoholna pića – pije alkoolike 
 
vino…  verë…. 
- stolno  - tavoline 
- bijelo  - e bardhë 
- crno  - e zezë 
- crveno  - e kuqe 
- slatko  - e ëmbël 
- kiselo  - e thartë 
- suho  - e thatë 
- kuhano  - e zier 
- mlado  - e re 
- staro  - e vjetër 
pjenušavo vino  verë shkumbuese 
šampanjac  shampanjë 
vino u bocama  verë në shishe 
 
Pivo – Birrë 
 
- svjetlo  - e bardhë 
- tamno  - e zezë 
- u boci  - në shishe 
- točeno  - në gotë 
- domaće  - vendore 

 

 
Rakija …-  Raki…   

 
- od grožđa  - rrushi 
- od kruške  - dardhe 
- od trešnje  - qershie 
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- od sljive  - kumbulle 
- od smokve  - fiku 
viski  viski 
konjak  konjak 
rum  rum 
liker  liker 
 
U gradu – Në qytet 
 
Oprostite, gdje se 
nalazi…? 

 Më falni, ku 
ndodhet….? 

Koji je najkraći put 
do..? 

 Cila është rruga më e 
shkurtër deri në…? 

Recite mi kako mogu 
doći do... ? 

 Më tregoni si mund të 
arrijë deri te…? 

- željezničke stanice?  - stacioni i trenit? 
- autobusne stranice?  - stacioni i 

autobusave? 
- gradskog stadiona?  - stadiumi i qytetit? 
Izgubio sam put!  E kam humbur 

rrugën! 
Kud vodi ta cesta?  Ku të çon kjo rrugë? 
Pođite…  Ecni… 
- ravno, naprijed do…  - drejtë, përpara deri… 
- lijevo, desno, 
natrag… 

 - majtas, djathtas, 
mbrapa… 

- do prvoga 
semafora… 

 - deri te semafori i 
parë… 

Vratite se natrag…  Kthehuni mbrapa… 
Prva, druga… cesta…  Rruga e parë, e dytë… 
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Znamenitosti - Monumente 
 
Razgledavanje mjesta.  Vizitë nëpër qytet. 
Što je vrijedno 
pogledati u ovom 
mjestu? 

 Ç'vlenë të shihet në 
këtë qytet? 

Molim, pokažite mi…  Ju lutem, më tregoni.. 
- stari grad?  - qytetin e vjetër? 
- trvrđavu?  - kështjellën? 
- katedralu?  - katedralen? 
- gradsku viječnicu?  - ndërtesën e 

bashkisë? 
- spomenik…  - përmendoren… 
- crkvu Sv. Petra…  - kishën e  

Shën Pjetrit… 
- sveučilišnu palaću  - pallatin e 

universitetit… 
- klinički centar  - qendrën klinike 
- zoološki vrt  - kopshtin zoologjik 
- botanički vrt  - kopshtin botanik 
- tehnički muzej  - muzeun teknik 
- etnografski muzej  - muzeun etnografik 
- zagrebačku banku  - bankën zagrebase 
- zvonik  - kambanaren 
- izložbu u modernoj 
galeriji 

 - ekspozitën në 
galerinë moderne 

Kad se može 
posjetiti..? 

     Kur mund të 
vizitohet…? 

Koliko košta ulaznica?  Sa kushton bileta? 
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Zatvoreno je.  Është mbyllur. 
Kada se otvara?  Kur hapet? 
Otvorena je cijeli dan.  Është e hapur tërë 

ditën. 
Ulaz je slobodan.  Hyrja është e lirë. 
Vi ste dobar vodič.  Ju jeni ciceron i mirë. 

 
   
Mjesni promet - Trafiku urban 
 
Koji autobus vozi 
za…? 

 Cili autobus shkon 
për…? 

Autobus s brojem…..  Autobusi me numër…. 
Gdje moram sići?  Ku duhet të zbres? 
Siđite na…V. 
Stajalištu. 

 Zbrisni në stacionin e 
V…. 

Gdje moram 
presjedati za 

 Ku duhet të ndërroj 

autobus, tramvaj?  autobusin, tramvajin? 
Koliko stanica ima  
do...  

 Sa stacione ka deri 
te...  

- centra?  - qendra 
- luke?  - porti? 
- sveučilišta?  - universiteti? 
- bolnice?  - spitali? 
- općine?  - komuna? 
- kazališta  - teatri? 
- pošte?  - posta? 
- tržnice?  - tregu? 
- sajma?  - panairi? 
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- fontane?  - shadërvani? 
- gradskog parka?  - parku i qytetit? 
- tvornice …?  - fabrika …? 
- trgovinskog centra?  - qendra tregtare? 
- kulturnog centra?  - qendra kulturore? 
- poslovnoga centra?  - qendra afariste? 
- sajma automobila?  - tregu i automobilave? 
Možete ići taksijem.  Mund të shkoni me 

taksi. 
podzemnom 
željeznicom 

 hekurudhë nëntokësore 

pješački prijelaz  vendkalim këmbësorësh 
karta mjesta  harta e qytetit 
 
U prodavaonici - Në shitore 
 
Izvolite, što želite?  Ju lutem, çfarë 

dëshironi? 
Što mogu učiniti za 
vas? 

 Çfarë mund të bëj për 
ju? 

Želim muško odjelo.  Dëshiroj një kostim 
burrash. 

Trebam ženski kaput.  Dua një palltë femrash. 
Imate li dječje cipele?  Keni këpuca fëmijësh? 
Molim vas, pokažite 
mi… 

 Ju lutem, më tregoni… 

- gdje je dječji 
odjel? 

 - ku është reparti për 
fëmijë? 

- gdje je muška 
konfekcija? 

 - ku është konfeksioni 
për burra? 
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- gdje je sportski 
odjel? 

 - ku është reparti 
sportiv? 

Kakve su vaše 
cijene? 

 Çfarë janë çmimet 
tuaja? 

Imate li nešto 
jeftinije? 

 Keni diç më të lirë? 

Želim probati 
to/ta,te… 

 Dëshiroj të provoj 
këtë/këto… 

- cipele  - këpucë 
- hlače  - pantallona 
- jaknu  - xhaketë 
- kapu  - kapelë 
- šešir  - cilindër 
- kravatu  - kravatë 
- haljinu  - fustan 
- krzno  - peliçe 
- čarape  - çorapë 
- pidžamu  - pizhamë 
- kaput  - palltë 
- pulover  - pullover 
- rukavice  - dorëza 
- maramu  - shami 
- potkošulju  - kanatjere 
- košulju  - këmishë 
- šal  - shall 
- čizme  - çizme 
- ženski kostim  - kostum femrash 
To je preveliko-a-i  Është shumë i madh (e). 
Imate li manji broj?  Keni numër më të vogël? 
To/ta je pre…  Ky/kjo është shumë … 
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- veliko-a  - i, e madh-e 
- malo-a  - i, e vogël 
- široko-a  - i, e gjërë 
- usko-a  - i, e ngushtë 
- dugačko-a  - i, e gjatë 
- kratko  - i, e shkurtër 
Možete li mi 
pokazati nešto  

 Mund të  më tregoni diç  

drugo?  tjetër? 
Koliko košta…?  Sa kushton…? 
To/ta je …  Kjo/ky është… 
- skupo-a  - shtrenjtë 
- jeftino-a  - lirë 
- jako jeftino-a  - shumë lirë 
To mi se najviše 
dopada! 

 Kjo më pëlqen shumë! 

Ova boja mi se ne 
dopada. 

 Kjo ngjyrë nuk më 
pëlqen! 

Imate li u nekoj 
drugoj boji? 

 Keni ndonjë ngjyrë 
tjetër? 

Imamo i..  Kemi edhe… 
- bijelu boju  - ngjyrë të bardhë 
- crnu  - të zezë 
- crvenu  - të kuqe 
- ljubičastu  - vjollcë 
Kakve je kvalitete …?  Çfarë cilësie është..? 
To je…  Kjo/ky është… 
- koža  - lëkurë 
- vuna  - lesh  
- svila  - mëndafsh 
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- pamuk  - pambuk 
- poliester  - poliester 
Koliko zajedno košta?  Sa kushtojnë të gjitha? 
Tamo je blagajna.  Atje është arka. 
Mogu li platiti 
karticom? 

 Mund të paguaj me 
kartelë? 

Žalim,vaša kartica 
nema pokrića. 

 Mjerisht, kartela juaj 
nuk ka mbulesë! 

Morate platiti  
gotovinom. 

 Duhet të paguani me 
para të gatshme. 

Boje - Ngjyrat 
 
prirodan  natyrale 
bijel (a)  i (e) bardhë 
crn (a)   i (e) zezë 
plava   i (e) kaltërt  
narančasta  I (e) portokall 
crven (a)  i (e) kuq-e 
smeđ (a)  i (e) kaftë 
roza  rozë 
žut (a)  i (e) verdhë 
siv(a)  gri (hirt, i/e hirit) 
zelen (a)  I (e) gjelbërt 
 
Pr:  bijeli kamen  =  gur i bardhë 
 bijela boja =  ngjyrë e bardhë 
 

Razni izrazi - Shprehje të ndryshme 
 
trgovina   tregti 
trgovac, trgovkinja  tregtar, tregtare 
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prodavač, prodavačica  shitës, shitëse 
kupac  klient 
kupujem, prodajem  blej, shes 
prodaja na veliko i 
na malo 

 shitje me shumicë 
dhe me pakicë 

naručiti  porosit 
cijena  çmim 
cjenik  listë çmimesh 
račun  llogari 
 
Trgovina - Shitore 
 
- mješovita roba  - mall i përzier 
- tekstilna  - me tekstil 
- muška, ženska  - për mashkuj, femra 
- dječja  - për fëmijë 
- dječje igračke  - lodra fëmijësh 
- cipele  - këpucë 
- namještaj  - mobilje 
- auto dijelovi i oprema  - autopjesë dhe pajisje 
- elektronika  - elektronikë 
- papirnica  - kartoleri 
 
 

Strojevi i aparati - Makina dhe aparate  
 
električni štednjak  shporet elektrik 
filmska kamera  kamerë filmimi 
foto-aparat  aparat fotografik 
hladnjak  frigorifer 
pisaći stroj  makinë shkrimi 
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plinski štednjak  shporet me gaz 
perilica rublja  lavtariqe 
računalo  kompjuter 
radio, gramofon  radio, gramofon 
usisavač   thithës pluhuri 
šivaći stroj  makinë qepëse 
telefon, mobitel  telefon, telefon mobil 
televizor  televizor 
printer  shtypës (printer) 
kompakt disk  disk kompakt 
zvučnik  altoparlant 
 

Toaletni pribor - Pajisje tualeti 
 
sapun  sapun 
četka…   furçë … 
- zubna   - dhëmbësh 
- za kosu  - flokësh 
zubna pasta  pastë dhëmbësh 
češalj  krëhër 
kolonjska voda  ujë kolonje 
ruž za usne  të kuq buzësh 
boja, lak za kosu  ngjyrë, llak flokësh 
vata  pambuk 
škare  gërshërë 
lak za nokte  llak thonjësh 
puder  pudër 
pribor za brijanje  pajisje rroje 
britvica, klina  brisk rroje 
brijači aparat  aparat rroje 
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električni aparat  aparat elektrik 
krema za brijanje  kremë rroje 
 
U pošti - Në postë 
 
Molim, gdje je…  Ju lutem, ku është…. 
- najbliža pošta?  - posta më e afërt? 
- glavna pošta?  - posta  kryesore? 
Glavna pošta se 
nalazi u… 

 Posta kryesore 
ndodhet…  

Koliko košta…  Sa kushton… 
- pismo?  - një letër? 
- dopisnica?  - një kartolinë postale? 
- avionsko pismo ?  - një letër me avion? 
- preporučeno pismo?  - letra rekomande? 
- pismo s 
povratnicom? 

 - me letërkthim? 

- hitno (žurno)?  - urgjent? 
- markica za…?  - pulla postale për…? 
(tuzemstvo, 
inozemstvo…) 

 (brenda-jashtë 
vendit…) 

Koliko košta pismo 
za… 

 Sa kushton një letër 
për.. 

- tuzemstvo?  - brënda vendit? 
- inozemstvo?  - jasht vendit? 
Želim poslati pismo…  Dëshiroj të dergoj 

letër… 
- hitno.  - urgjente, 
- preporučeno…  - rekomande 
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Želim poslati ovaj 
paket. 

 Dua të dergoj këtë 
paketë. 

 
Razni izrazi - Shprehje të ndryshme 
 
brzojav, telegram  telegram 
elektronska pošta  postë elektronike 
elektronski naslov 
(e-mail) 

 adresë elektronike 

plaćanje  pagesë 
kuverta(omotnica)  zarfë 
ležeća pošta  post restant 
luksuzni telegram  telegram luksoz 
mobilni telefon  telefon celular, mobil 
naplata  arkëtim 
naslov  adresë 
hitni telegram  telegram urgjent 
obrazac  formular 
šalter  sportel 
paket  pako 
pismo  letër 
pošiljalac  dërgues 
poštar  postier 
poštanski sandučić    kuti postare 
poštanski pretinac  paretkë postale 
poštarina  taksë postale 
pozdravni telegram  telegram përshëndetës 
prijemnik  marrësi 
razglednica  panoramë 
telefaks  telefaks 
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telefonska kabina  kabinë telefonike 
telefonska kartica  kartelë telefonike 
telegram pismo  letër telegram 
vrijednosno pismo  letër me vlerë 
sadržaj  përmbajtje 
Važni telefoni…  Telefona me rëndësi… 
- vatrogasci  - zjarrëfikësit 
- hitna pomoć  - ndihma e shpejtë 
- informacije  - informatat 
- smetnje  - pengesa 
- policija  - policia 
- točno vrijeme  - koha e saktë 
- vremenska prognoza  - parashikimi i motit 

 
U društvu - Në shoqëri 
 
Dozvolite da…  Më lejoni… 
- vam se predstavim  - t'ju prezentohem 
- vam predstavim…  - t'ju prezentoj… 
- suprugu  - bashkëshorten 
- kćerku  - vajzën 
- sina  - djalin 
- prijatelja  - mikun 
Nas dvoje se vidimo 
prvi puta. 

 Ne dy shihemi pë herë 
të parë. 

Vidjeli smo se prije.  Ne jemi parë më parë. 
Koliko imate godina?  Sa vjeç jeni? 
Koliko biste mi godina 
dali? 

 Sa thoni (sa më jipni)? 

Oko trideset godina.  Rreth tridhjet vjet. 
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Imam 35 godina.  Unë jam 35 vjeç. 
Izgledate mlađi.  Dukeni më i ri. 
Kada vam je rođendan?  Kur e keni ditëlindjen? 
Rođen(a) sam 4. 
travnja. 

 Jam lindur me 4 prill. 

Vršnjaci smo…  Jemi moshatarë… 
Jeste li oženjeni 
(udati)? 

 Jeni të martuar? 

Da, oženjen(udata) 
sam. 

 Po, jam i (e) martuar. 

Ne, nisam 
oženjen(udata). 

 Jo, nuk jam i (e) 
martuar. 

Ja sam…  Unë jam  
- samac  - beqar 
- samica  - beqare 
- razveden (a)  - i (e) ndarë 
- udovac  - vejan (i ve) 
- udovica  - vejushë (e ve) 
Kada vas mogu 
posjetiti? 

 Kur mund t'ju vizitoj? 

Kad god želite.  Kurdoherë që të 
dëshironi. 

Dođite večeras, sutra...  Ejani sonte, nesër..! 
Veselim se, što vas 
vidim. 

 Gëzohem që ju shoh. 

Mogu li vas pozvati na…  Mund t'ju ftoj në… 
- večeru?  - darkë? 
- ručak?  - drekë? 
- rođendan?  - ditëlindje? 
- za praznike?  - për festë? 
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Vi ne pušite ,zar ne?  Ju nuk pini duhan, apo 
jo? 

I ne mislim pušiti.  Dhe nuk mendoj që ta 
pi. 

Duhan je štetan za 
zdravlje. 

 Duhani është i dëmshëm
për shëndetin. 

Mogu li vas ponuditi 
čajem? 

 Mund t'ju ofroj  
një çaj? 

Hvala na vašoj posjeti.  Faleminderit për 
vizitën tuaj. 

Hvala na vašem 
gostoprimstvu. 

 Faleminderit për 
mikpritjen tuaj. 
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Na zabavi - Në argëtim 
 
Rado bih išao/la u 
(na)… 

 Do të dëshiroja të 
shkoja në: 

- kino  - kinema 
- kazalište  - teatër 
- operu  - operë 
- na koncert  - koncert 
- na ples  - vallëzim 
- na maškaradu  - maskaradë 
- na nogometnu 
utakmicu 

 - ndeshje futbolli 

- na košarkaršku 
utakmicu 

 - ndeshje basketi 

- na rukomet  - hendboll 
- u šetnju  - në sheti 
Kada počinje 
predstava? 

 Kur fillon shfaqja? 

Zadnja predstava je 
u…sati. 

 Shfaqja e fundit është 
në ora… 

Gdje se kupuju 
ulaznice? 

 Ku blihen biletat e 
hyrjes? 

Ima li još slobodnih 
mjesta? 

 Ka akoma vende të lira? 

Molim, dvije ulaznice…  Ju lutem, dy bileta… 
- u desetom redu  - në rendin e dhjetë 
- na balkonu  - në ballkon 
- u galeriji  - në galeri 
- u loži  - në llozhë 
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Predstava je bila 
odlična! 

 Shfaqja ishte e 
shkëlqyeshme! 

drama  dramë 
kazalište  teatër  
- operno  - i operës 
- dramsko  - i dramës 
ljetno kazalište  teatër veror 
kazalište lutaka  teatri i kukullave 
blagajna  arka 
garderoba  garderobë 
komedija  komedi 
tragedija  tragjedi 
scena  skenë 
čin  akt 
uloga  rol 
redatelj  regjisor 
dirigent  dirigjent 
glumac, glumica  aktor, aktore 
pjevač, pjevačica  këngëtar, këngtare 
plesna dvorana  sallë vallëzimi 
plesač, plesačica  vallëzues, vallëzuese 

 
On i ona - Ai dhe ajo 
 
Drago mi je što smo 
se upoznali. 

 Gëzohem, që ju 
njoha. 

Možemo li se vidjeti 
večeras? 

 Mund të takohemi 
sonte? 

Mogu li doći po vas 
autom?  

 Mund të vij me 
automobil? 
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Pričekajte me pred 
kućom. 

 Më prisni para 
shtëpisë. 

Želite li ići sa mnom   Dëshironi të vini me 
mua 

- u kino?  - në kinema? 
- u kazalište?  - në teatër? 
- na ples?  - në vallëzim? 
- u šetnju?  - të shetisim? 
Želite li da idemo na 
ples? 

 Dëshironi të shkojmë 
në vallëzim? 

Da,sa zadovoljstvom!  Po, me kënaqësi! 
 

Ples - Vallëzim 
 
Mogu li vas zamoliti 
za ples? 

 Mund t'ju lus për një 
vallëzim? 

Plešem sa 
zadovoljstvom. 

 Vallëzoj me kënaqësi. 

Ne, ne plešem!  Jo, nuk vallëzoj! 
Vi plešete vrlo 
dobro! 

 Ju vallëzoni shumë 
mirë! 

Mogu li vas zamoliti 
za idući ples? 

 Mund t'ju lus për 
vallëzimin e ardhshëm? 

Žao mi je, zauzet (a) 
sam. 

 Më vjen keq, jam i-e 
zënë. 

Mogu li vas pozvati 
na piće? 

 Mund t'ju ftoj në një 
pije? 

Sa zadovoljstvom.  Me kënaqësi. 
Lijepo smo se proveli 
večeras. 

 Kaluam natë të bukur 
sonte. 
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Mogu li vas otpratiti 
kući? 

 Mund t'ju përcjell në 
shtëpi? 

Jako ste ljubazni.  Jeni shumë të sjellshëm. 
Bilo je lijepo s tobom.  Ishte bukur me ty. 
Ljubav na prvi 
pogled. 

 Dashuri në shikimin e 
parë. 

Iskrena ljubav.  Dashuri e sinçertë. 
Platonska ljubav.  Dashuri platonike. 
Sretna ljubav.  Dashuri fatlume. 
Bit će mi drago ako 
vas vidim ponovo. 

 Do të më vijë mirë që 
t`ju shoh përsëri. 

To je moja adresa:  Kjo është adresa ime: 
To je moj telefonski 
broj. 

 Ky është numri i 
telefonit tim. 

Kada vas mogu 
posjetiti? 

 Kur mund t'ju vizitoj? 

Žao mi je, sutra imam 
puno posla. 

 Më vjen keq, nesër 
kam shume punë. 

Vidjet ćemo se idući 
tjedan. 

 Do të shihemi javën e 
ardhshme. 

 
Komplimenti - Komplimente 
 
Imate puno dobrih 
osobina. 

 Keni shumë  cilësi të 
mira. 

Vaše su oči …  Sytë tuaj janë… 
- jasne, duboke,  - të qartë, të thellë, 
- vedre, sanjarske  - të kthjellët, ëndërrues,
Vaš je pogled …  Shikimi juaj është… 
- ljubazan, srdačan,  - i dashur, përzemërt, 
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- mekan, privlačan…  - i butë, joshës, 
Vaše su ruke …  Duart tuaja janë… 
- lijepe, nježne,  - të bukura, të buta, 
- dobro njegovane.  - të mbajtura mirë. 
Imate lijepe…  Keni (të bukur-a)… 
- zube, kosu,  - dhëmbë, flokë, 
- noge, prsa.  - këmbë, gjoks. 
Mislim, da ste…  Mendoj se jeni… 
- jako lijepa, dobra,  - shumë e bukur, e 

mirë, 
- vitka, elegantna,  - shtathedhur, 

elegant-e, 
- draga, simpatična,  - e dashur, simpatike, 
- iskrena, duhovita,  - e sinçertë, gaztore, 
- srdačna, čarobna,  e përzemërt, magjike, 
- osjećajna,   - e ndjeshme,  
- inteligentna, 
pametna, 

 - inteligjente, e 
mençur, 

- ponosna.  - krenare. 
 

 

Kod liječnika - Te mjeku 
 
Trebam liječnika.  Kam nevojë për mjek. 
Ne osjećam se dobro.  Nuk ndjehem mirë. 
Bolestan sam.  Jam i sëmurë. 
Nisam dobro.   Nuk jam mirë. 
Od kada ste bolesni?  Që kur jeni i sëmurë? 
Već tri dana.  Tani tri ditë. 
Kako se osjećate?  Çfarë ndjeni? 
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Boli me glava,   Më dhëmb koka, 
- trbuh,  - barku, 
- želudac,  - lukthi, 
- zub,  - dhëmbi, 
- grlo,  - fyti, 
- uho,  - veshi, 
- kašljem…  - kollitem… 
Teško  gutam.  Mezi kaperdihem. 
Povraćam.  Kam vjellje. 
Ide mi na 
povraćanje. 

 Më vjen për të vjell. 

Imam suha usta.  Gojën e kam të 
thatë. 

Imam vrućicu.  Kam temperaturë. 
Prehlađen sam.   Jam i ftohur. 
Imam groznica  Kam ethe. 
Ne mogu zaspati.  Vuaj nga pagjumësia. 
Imam smetnje sa 
srcem. 

 Vuaj nga zemra. 

Imam smetnje sa 
disanjem. 

 Vuaj nga 
frymëmarrja. 

Imam proljev 
(diareju). 

 Kamë barkqitje 
(diarre). 

Uganuo sam nogu.   E përdrodha këmbën. 
Ozljeda, rana.  Lëndim, plagë. 
Porezao sam prst.  E preva gishtin. 
Ozlijedio sam se…  U lëndova … 
Otvorite usta!  Hapeni gojen! 
Pokažite jezik, 
molim! 

 Më tregoni gjuhen, ju 
lutem! 
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Skinite se molim.  Ju lutem zhvishuni. 
Dišite polagano.  Merrni frymë 

ngadalë. 
Dišite duboko.  Merrni frymë thellë. 
Legnite ovdje!  Shtrihuni këtu! 
Vaš ritam srca je 
dobar, 

 Pulsi juaj është i 
mirë, 

usporen, brz.  i ngadalshëm, i 
shpejtë. 

Ovdje me jako boli.  Kam një dhimbje të 
fortë  këtu. 

Prehlađeni ste.  Jeni të ftohur. 
Nije ništa opasno.  Nuk ka asgjë të 

rëndë. 
Koje lijekove ste 
uzeli? 

 Çfarë ilaçesh keni 
marrë? 

Imate li dobar tek?  A keni oreks të mirë ? 
Morate na analizu 
krvi i 

 Duhet ti bëni analizat 
e 

urina.    gjakut dhe urinës. 
Nemojte jesti do 
…sutra! 

 Mos hani deri… nesër! 

Ne uzrujavajte se!  Mos u shqetësoni! 
Morate uzeti 
lijekove… 

 Duhet të merrni 
ilaçe… 

- svakih šest sati  - çdo gjashtë orë 
- tri puta na dan  - tri herë në ditë 
- prije (poslije) jela  - para (pas) buke 
Ako vam ne bude 
bolje,… 

 Nëse nuk bëheni më 
mirë,... 
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Dođite sutra 
(prekosutra…)  

 Ejani nesër 
(pasnesër…) 

Lošije se osjećam  Ndihem më keq. 
Morate ležati u 
bolnici. 

 Duhet të shtroheni në 
spital. 

Gdje je bolnica?  Ku është spitali? 
Kako dugo se tako 
osjećate? 

 Sa kohë ndiheni 
kështu? 

Trebam zubara.  Kam nevojë për 
dentist. 

Morate kod 
ginekologa. 

 Duhet të shkoni te 
gjinekologu. 

Trudni ste.  Jeni shtatzanë. 
Želite li abortirati?  Dëshironi të abortoni? 
Vi ste u četvrtom 
mjesecu trudnoće. 

 Jeni në muajin e 
katërt të shtatzanisë. 

Rodila je.  Ajo lindi. 
bolnica  spitali 
ljekarna  farmacia 
lijek  ilaç (bari) 
recept  receptë 
liječnik-ca  mjek-e 
zubar-ica  dhëmbëtar-e, 

dentist-e 
ginekolog-inja  gjinekolog-e 
okulist(ica,kinja)  okulist-e 
kirurg-inja  kirurg-e 
psihijatar 
(psihijatrinja) 

 psikiatër (psikiatre) 

psiholog-inja  psikolog-e 
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Dijelovi tijela, bolesti, simptomi - Pjesë të trupit, 
sëmundje, simptome... 
 
akutna bolest  smundje akute 
arterioskleroza  arteriosklerozë 
astma   azëm 
blijed  i zbehtë 
bol u križima  dhimbje mesi (kryqi) 
brada  mjekrra 
povraćanje  vjellje 
cijelo tijelo  tërë trupi 
čeljust   nofulla 
čelo  balli 
crijeva  zorrët 
dijagnoza  diagnozë 
Desni (zubno meso)  trysat (mish i 

dhëmbëve) 
šuga  zgjebë 
glava  koka 
glavobolja  dhimbje koke 
gripa, prehlada  grip, ftohje 
grlo  fyti 
hepatitis (a,b,c)  hepatitis (a,b,c) 
peče me savjest  më vret ndergjegja 
infarkt  infarkt 
natučen   ndrydhje 
jetra  mëlçia 
jezik  gjuha 
kašalj   koll 
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koža  lëkura 
grč  spazëm  
krv, krvne žile  gjaku, enët e gjakut 
kroničan, kronična  kronik, kronike 
krvarenje  hemorragji 
krvne žile  damarët e gjakut 
krvni protok  qarkullimi i gjakut 
kosa   flokë 
vlasište  lëkurë e kokës 
bubrezi  veshkët 
krajnici  bajamet 
migrena  migrenë 
groznica  ethe 
zarazan  infektues (ngjitës)  
zaraza  infeksion 
nesanica  pagjumësi 
nesvjestica  të fikët (pa vetëdije) 
noga (noge)  këmba (këmbët) 
nos   hunda 
obraz  fytyra 
oko (oči)  syri (sytë) 
okrajine 
(ekstremiteti) 

 gjymtyrë 

opeklina  djegie 
ospice  fruth 
oteklina   enjtje 
pluća  mushkëritë 
povreda  lëndim 
znojenje  djersitje 
probavne smetnje  çrregullime në tretje 
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prsni koš  koshi i krahrorit 
rak  kancer 
rana na želucu  ulçër në stomak 
reumatizam   reumatizëm 
ruka (ruke)  dora (duart) 
svijest  me vetëdije 
svjesno  Me vetëdije  
slabokrvnost  anemi 
šećerna bolest  diabet 
slijepo crijevo  zorra qorre 
srce  zemra 
srednje uho  veshi i mesëm 
stres  stres 
šarlah  skarlatinë 
trbuh  barku 
drhtanje   të dridhura 
uho (uši)  veshi (veshët) 
usta  goja 
uši (nametnici)  morra 
veliki kašalj  kolli i keq 
upala grla  laringit 
upala bubrega  dhimbje veshkësh 
upala pluća   pleurit (kallje 

mushkërish) 
upala crvuljka (slijepo 
crijevo) 

 apendecit (zorrë qorre) 

otrovanje  helmim 
svijest  vetëdije 
žutica  verdhëz 
prijelom, fraktura  thyerje, frakturë 
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zub (zubi)  dhëmb (dhëmbët) 
zubobolja   dhimbje dhëmbi 
želudac  lukthi (stomaku) 
slom živaca  tronditje nervore 
žučni mjehur  tëmth 
žučni kamenac  gur në tëmth 
 
 

Još nešto… - Edhe ca…  
 
amnestija, 
amnestiranje 

 amnisti, amnistim 

izbjeglica  refugjat 
bolnički odjeli  repartet mjekësore  
bezuvjetni povratak 
svih deportiranih 
osoba 

 kthimi i pakusht i të 
gjithë personave të 
deportuar 

etnično čišćenje  spastrim etnik 
evakuacija  evakuim 
Europska Unija  Unioni Europian 
Higijensko-sanitarni 
uvjeti 

 Kushtet higjeno-
sanitare 

H.O. "Liječnici bez 
granica" 

 O.H. "Mjekët pa 
kufijë" 

teške povrede  lëndime të rënda  
humanitarna 
organizacija 

 organizatë 
humanitare 

humanitarna pomoć  ndihmë humanitare. 
humanitarni 
djelatnik 

 punëtor humanitar 

izdajnik  tradhëtar  
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kamp za prihvat 
izbjeglica 

 kampet për pranim të 
refugjatëve 

koordinacijski odbor  këshilli kordinues  
kosovski konflikt  konflikti në Kosovë. 
kriza  krizë 
lake povrede  lëndime të lehta 
Povelja Ujedinjenih 
naroda   

 Karta e Kombeve të 
bashkuara. 

maksimalna 
pripravnost 

 gadishmëri 
maksimale 

masakrirani…  të masakruar… 
Međunarodna 
zajednica 

 Bashkësia 
Ndërkombëtare  

Međunarodni Crveni 
križ 

 Kryqi i Kuq 
Ndërkombëtarë  

Međunarodno pravo  E drejta 
ndërkombëtare 

granični prijelaz  pikë kufitare 
Ministarstvo 
informiranja 

 Ministria e Informimit 

Ministarstvo za 
lokalnu samoupravu 

 Ministria e Pushtetit 
Lokal  

Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

 Ministria e punëve të 
brendshme 

Ministarstvo obrane  Ministria e Mbrojtjes 
Ministarstvo  
zdravstva 

 Ministria e  
Shëndetësisë 

Ministarstvo vanjskih 
poslova 

 Minsitria i punëve të 
jashtme  

mirovne snage  forca paqësore   
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nasilno istjerani   të dëbuar me dhunë 
Novi masakri u 
Hebronu. 

 Masakra të reja në 
Hebron. 

Pučki pravobranitelj  Avokat i popullit 
pod vedrim nebom  nën qiell të hapur 
Polumjesec…  Gjysmëhëna…  
Predsjednik države  Kryetar shteti 
Predsjednik sabora  Kryetar i parlamentit 
Predsjednik vlade  Kryetar i qeverisë 
prognanik  i ndjekur, i dëbuar 
pritvor, zatvor  paraburgim, burg 
prisilni rad  punë e detyrueshme  
dragovoljac  vullnetarë  
protiv zločinačke 
politike 

 kundër politikës 
kriminele 

prva faza cijepljenja   faza e parë e 
vaksinimit 

ranjen  i plagosur 
širenje epidemije  përhapja e epidemisë 
razlog  arsye 
neprijatelj   armik 
strah, panika  frikë, panikë 
kršenje ljudskih 
prava i sloboda 

 shkelja e të drejtave 
dhe lirive të njeriut 

lopov, švercer  hajn, kontrabandist  
tragedija  tragjedi  
ubijanje  vrasje 
Ubijeni i izgubljeni 
bez traga. 

 Të vrarë dhe të 
humbur pa gjurmë. 

zarobljenik  rob 
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špijun  spiun 
vojna intervencija  ndërhyrja ushtarake 
vojne sile  forca ushtarake 
vojni napadi  sulme ushtarake 
vojno djelovanje  veprime ushtarake 
vojni zarobljenik  rob lufte 
vojni zločin  krim lufte 
vojni zločinac  kriminel lufte 
uznemirenost  shqetësim 
Washingtonski samit  Samiti i Uashingtonit 
zatvorenik  i burgosur 
liječničke  ekipe  ekipe mjekësore  
zdravstveno stanje 
izbjegljica 

 gjëndja shëndetësore 
e refugjatëve 

žene, djeca i starci  gra, fëmijë e pleq 
živi štit.  mburojë njerëzore. 
 

Kraj – fund 
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O Autoru  
 

Abedin Maliqi rođen je 4.travnja 1950.g. u 
Busavatu – Kosovo. Osnovnu školu završio je 
u rodnom mjestu, srednju učiteljsku školu 
„Skenderbeu“ u Gnjilane (Gjilan) a fakultet 
na FF.Sveučilišta u Ljubljani – smjer 
psihologije (1977.g.) 

1979.g. radio je kao psiholog u 
„Dispanzeru medicine rada“ Elektroprivrede 
Kosova u Obiliću. Bio je i vladin savjetnik u 
Ministrastvu prava Kosova za smjer: 

kaznene sankcije - za mlade. 
Od 1991.g. radi u R.Sloveniji. Zaposlen je u „Zavodu za 

školovanje i odgoj mladeži s poremećajima u ponašanju i 
osobnosti“ u Logetecu. 

Pored objavljivanja stručnih radova u „Acta Defektologica“ 
na Kosovu, izdavač je novina „Diaspora“, prevoditelj 
psihosocijalne njemačke drame „Na kraju svega“ (1986.). 
2003.g. izdao je priručnik Slovensko - Albanski dijalozi. 
 
Për autorin 
 
Abedin Maliqi u lind më 4 prill 1950 në Busavate te Kosovës. 
Shkollën tetëvjeçare e kreu në vendlindje. Shkollën e mesme 
normale "Skënderbeu" në Gjilan, ndërsa studimet i kreu në FF 
të Universitetit të Lubjanës - dega e psikologjisë në vitin 
1977. 

Në vitin 1979 punon si psikolog në Dispanserinë e Mjekësisë 
së Punës pranë Elektroekonomisë së Kosovës në Obiliq. Ka 
qenë edhe këshilltar qeverie në Ministrinë e Drejtësisë së 
Kosovës, në lëmin e sanksioneve penale - për të mitur. 

Prej viti 1991 e deri me sot punon dhe vepron në R. 
Sllovenisë. Tani është i punësuar në „Entin për arsimim dhe 
edukim të rinise me çrregullime në sjellje dhe të 
personalitetit“, në Llogatec. 

Përveç botimeve shkencore profesionale në "Acta 
Defektologica" (Kosovë), është botues i gazetës "Diaspora", 
përkthyes i dramës psikosociale gjermane "Në fund te pusit 
(1986.). 
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Në vitin 2003. nxori nga shtypi edhe doracakun "Dialogje 
Sllovenisht - Shqip". 
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