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RAČUNALNO NAZIVLJE 

 

1. Uvod 

Iako se hrvatsko računalno nazivlje stalno obogaćuje i izgrađuje te je o njemu napisan velik 

broj znanstvenih i znanstveno-popularnih radova, disertacija i monografija (Halonja 2008., 

Halonja i Mihaljević 2003., Halonja i Mihaljević 2006., Halonja i Mihaljević 2009., Halonja i 

Mihaljević 2012a, Halonja i Mihaljević 2012b, Halonja i Mihaljević 2012c, Halonja i 

Milković 2005., Mihaljević 1993., Mihaljević 2003. itd.) te je ono obrađeno u mnogim 

jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima (Gams i dr. 1990., Grundler 1991., Štambuk i dr. 

1993., Kiš i dr. 1993., Šijak i Lončarek 1993., Rittgasser i Rittgasser 1996., Štambuk i dr. 

2000., Kiš 2002., Panian 2005., Kiš 2006., Muraja 2005., Vlaić 2008. itd.), zbog nagloga 

razvoja u njemu je prisutan i sve veći broj anglizama i posve neprilagođenih engleskih naziva 

te sve veći broj sinonima za isti pojam i isti engleski naziv. Stoga je iznimno važno stalno 

nastojanje da se neprilagođeni engleski računalni nazivi zamijene odgovarajućim hrvatskim 

nazivima i da se sinonimni računalni nazivi normativno vrednuju te da se odredi preporučeni 

naziv. Međutim, da bismo mogli procijeniti uspješnost određene hrvatske zamjene, treba 

voditi računa o uklopivosti toga naziva u jezični i terminološki sustav te o zadovoljavanju 

terminoloških načela (Hudeček i Mihaljević 2012.). 

Potreba za takvim pristupom posebno je vidljiva iz činjenice da Institut za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje dobiva velik broj upita u kojima se traži savjet koji se odnosi na računalno 

nazivlje. 

Hrvatsko se računalno nazivlje nalazi u rječnicima, udžbenicima, monografijama, 

priručnicima i znanstvenim radovima. Budući da zasad ne postoji reprezentativni korpus 

računalnih tekstova ni normativni rječnik ili baza računalnoga nazivlja, pri obradi računalnih 

naziva služili smo se općim korpusima (katkad uz ogradu u pretraživanju na pojedine izvore) 

te su dodatno konzultirani terminološki i opći rječnici, znanstveni, znanstveno-popularni i 

stručni radovi u kojima se analizira računalno nazivlje, jezični savjeti koji se odnose na 

računalno nazivlje kurikula za predmet Informatika (http://mzos.hr/datoteke/15-

http://mzos.hr/datoteke/15-Predmetni_kurikulum-Informatika.pdf
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Predmetni_kurikulum-Informatika.pdf). Pri oblikovanju definicija za računalne nazive najviše 

smo se koristili ovim informatičkim rječnicima: Informatički enciklopedijski rječnik: 

englesko-hrvatski (Panian 2005.), Informatički rječnik (Kiš 2002.). Također smo se katkad 

koristili školskim udžbenicima, npr. Informatika 1 (Brođanac i dr. 2014.) i 

Informatika/računalstvo 1 i 2 (Ikica i dr. 2013.) te mrežnim stranicama drugih rječnika i 

enciklopedija koje sadržavaju računalno nazivlje, npr. rječnik na stranici Technopedije i 

rječnik Merriam-Webster. 

Računalno se nazivlje nalazi i u mnogim bazama koje se izrađuju u Institutu za hrvatski jezik 

i jezikoslovlje. U Institutu se izrađuje terminološka baza Struna (http://struna.ihjj.hr/), u kojoj 

je obuhvaćeno nazivlje većega broja struka. Struna se izgrađuje u suradnji stručnjaka pojedine 

struke i jezikoslovaca. Nažalost, Struna zasad ne obuhvaća računalstvo, a računalno se 

nazivlje samo u iznimnim slučajevima pojavljuje u nazivlju srodnih struka. Navodimo primjer 

odziva na upis u tražilicu niza računal: 

1. slika: Pretraga niza znakova računal 

http://mzos.hr/datoteke/15-Predmetni_kurikulum-Informatika.pdf
http://struna.ihjj.hr/
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2. slika: Natuknica računalna grafika u Struni 

U bazi se nalaze i sljedeće natuknice: 

digitalna karta 

karta na nosaču pogodnome za računalnu obradbu sa svim podatcima i atributima potrebnim za 

njezin prikaz na zaslonu ili crtalu 

digitalni raster 

računalni potprogram koji određuje grafičke elemente različitih uzoraka  

računalna tomografija 

rendgenska dijagnostička metoda stvaranja slike tijela u slojevima s pomoću računala 

zapis ETF 

računalni zapis za prijenos topografskih podataka 

Više se računalnih naziva može naći na portalu Bolje je hrvatski (bolje.hr). Zadatak je toga 

portala da se pronađu hrvatske zamjene za neprilagođene anglizme, među kojima naravno ima 

i mnogo računalnih naziva. Portal je zamišljen interaktivno, pa korisnici mogu predlagati i 

nazive za koje smatraju da je potrebno pronaći hrvatsku zamjenu, ali i komentirati nazive koje 

predlažu djelatnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.  

mailto:bolje.hr
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3. slika: Savjet e-mail > e-pošta, e-poruka, e-adresa na portalu Bolje je hrvatski 

4. slika: Korisnički prijedlozi uz savjet cloud computing > računalstvo 

Primjeri još nekih korisničkih prijedloga računalnih naziva navedeni su u 1. tablici.  
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1. tablica: Korisnički prijedlozi računalnih naziva 

automatic document feeder (ADF) automatska dostava dokumenata 

batch file datoteka za skupnu obradu 

batch file transmission skupni prijenos datoteka 

community menager koordinator virtualnih zajednica 

content managemet system (CMS) sustav za automatsko posuvremenjivanje 

default zadana/početna vrijednost 

font oblik skupa znakova 

front side bus (FSB) vanjska sabirnica 

full backup potpuna sigurnost kopija 

gadget  (pametna) spravica, pijuknik 

gateway  pristupnik 

hashtag  ključna riječ, opisna oznaka, opisnica, oznaka teme, 

poveznica oznake, sveoznač 

hosting udomljivanje 

incremental backup konačna sigurnost kopija / prirasna sigurnosna kopija 

information technology expert stručnjak za informacijsku tehnologiju 

instant messaging razmjena poruka u stvarnome vremenu 

mail merge skupno pismo 

slide/slajd  kliznica, prikaz, sličica, stranica, 

smart phone  mudrofon, mudroglas, pametni telefon 

titl podslov 

touch screen  touch screen – dodirnik, dodirni zaslon/ekran/zaslon 

viral virusni 

voice over IP glasovna komunikacija uporabom protokola IP 

web-host udomitelj mrežnih stranica 

web-hosting udomljivanje mrežnih stanica 

Temeljem tih prijedloga napisani su i neki savjeti za zamjenu anglizama, pa je to primjer 

vođene masovne podrške (crowdsourcing) u jezičnome normiranju. Navodimo primjer savjeta 

napisanoga na poticaj korisnika portala: 

default > zadana/početna vrijednost 

Engleska imenica default znači ‘pomanjkanje, propust, ogluha, nedolazak na sud, nenamirenje, 

neplaćanje, insolventnost itd.’ U tim se značenjima imenica default ne pojavljuje u hrvatskome 

jeziku. U računalnome nazivlju imenica default označuje pretpostavljenu, zadanu, početnu 

vrijednost postavka računalnoga programa ili uređaja. To je ona vrijednost koju što ima prije nego 

što je korisnik promijeni. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto naziva default 

upotrijebiti naziv zadana ili početna vrijednost. Taj je naziv bolji od naziva pretpostavljena 

vrijednost zbog njegove višeznačnosti. 
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U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje izrađuje se i portal Jezični savjeti (jezicni-

savjeti.hr), na kojemu se također nalazi i određeni broj računalnih naziva. Navodimo dva 

primjera: 

5. slika: Savjet Internet > internet 

6. slika: Savjet adresa e-pošte > e-adresa 

Savjeti s tih izvora uklopljeni su u obradu u Mrežniku. 

  

mailto:jezicni-savjeti.hr
mailto:jezicni-savjeti.hr
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2. Računalno nazivlje u Mrežniku 

U Mrežniku je računalno nazivlje obrađeno u sklopu sljedećih natuknica: 

 

• administracija 

• administrirati 

• adresa 

• alat 

• alatni 

• antivirusni 

• atribut 

• atributni 

• bajt 

• banka 

• baza 

• bit 

• brbljaonica 

• CD 

• crtalo 

• crv 

• čarobnjak 

• čip 

• datoteka 

• digitalizirati 

• direktorij 

• disk 

• disketa 

• dokument 

• DVD 

• e-adresa 

• ekstranet 

• e-poruka 

• forum 

• fragmentacija 

• grozd 

• hardver 

• hiperveza 

• ikona 

• imenik 

• informatički 

• internet 

• intranet 

• izbornik 

• jedinica 

• jezgra 

• jezik 

• kabel 

• kalkulator 

• kartica 

• klikati 

• ključ 

• kompilator 

• kompjutorski 

• kursor 

• lijepiti 

• ljuska 

• mapa 

• međuspremnik 

• memorija 

• memorijski 

• mikroprocesor 

• mikroprocesorski 

• miš 

• modem 

• modemski 

• monitor 

• mreža 

• naredba 

• nosač 

• objekt 

• oblačni 

• oblak 

• piksel 

• pirat 

• pisač 

• ploča 

• podatak 

• podnožje 

• podrška 

• pokazivač 

• portal 

• poruka 

• poslužilac 

• potprogram 

• poveznica 

• prevodilac 

• pritisnuti 

• privitak 

• procesor 

• procesorski 

• program 

• protokol 

• prozor 

• pržilica 

• računalni 

• računalo 

• sabirnica 

• simulacija 

• sintaksa 

• skener 

• sklop 

• sklopovlje 

• softver 

• spremište 

• spremnik 

• sučelje 

• štapić 

• tablet 

• takt 

• tipkovnica 

• tražilica 

• učenje 

• uređivač 

• virus 

• zaglavlje

Računalni nazivi označeni su terminološkom odrednicom inform. Mnogi su navedeni nazivi 

višeznačni, a samo u jednome značenju pripadaju računalnomu nazivlju (imaju oznaku 

inform.). U nekim je rječničkim člancima višerječni računalni naziv podnatuknica. Također 

neki računalni nazivi nose oznaku tehn. jer se upotrebljavaju i šire u tehnici. 
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Pri obradi računalnoga nazivlja u Mrežniku vodilo se računa o svim savjetima koji su u vezi s 

tim nazivljem dani na portalima Bolje je hrvatski i Jezični savjetnik te brojnim upitima koji se 

odnose na računalno nazivlje poslanima na adresu jezičnoga savjetnika. Također su pojedine 

natuknice povezane vanjskom poveznicom na obradu u Struni. Pri normiranju računalnih 

naziva te odlučivanju o tome koji će naziv biti obrađen u Mrežniku vodilo se računa o 

načinima postanka računalnih naziva te o terminološkim načelima. 

Hrvatsko računalno nazivlje nastaje na nekoliko načina: 

1. Najčešći i najobičniji način postanka hrvatskoga računalnog nazivlja preuzimanje je 

gotovih engleskih naziva ili internacionalizama s manjom ili većom razinom prilagodbe 

hrvatskomu pravopisnom i jezičnomu sustavu. Do prilagodbe najčešće dolazi samo na 

pravopisnoj i to najčešće samo kod starijih računalnih naziva (bajt, hardver, softver) i 

morfološkoj razini (zipati, ripati). Danas sve češće susrećemo posve neprilagođene engleske 

nazive (npr. freeware, shareware). Dok se uz internacionalizme u Mrežniku najčešće ne nalazi 

nikakva normativna napomena, anglizmi se u normativnoj napomeni upućuju na domaći 

naziv. 

7. slika: Natuknica hardver u Mrežniku 
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8. slika: Natuknica softver u Mrežniku 

2. Računalni nazivi nastaju i hrvatskom tvorbom, npr. browser – 

pretražnik/prebirnik/razglednik, chat room – pričaonica/brbljaonica, link – poveznica, 

firewall – vatrozid, search engine – tražilica. 

9. slika: Natuknica brbljaonica u Mrežniku 

3. Hrvatski računalni nazivi mogu nastati i uporabom postojećih riječi u novome značenju. Tu 

je najčešće riječ o semantičkome posuđivanju, tj. hrvatska riječ ili prihvaćeni 

internacionalizam pod utjecajem engleskoga jezika dobiva novo, najčešće metaforičko, 

značenje. Tu možemo razlikovati postupak terminologizacije, pri kojemu se riječ općega 

jezika terminologizira, dobiva znanstvenu definiciju i ulazi u nazivlje računalne struke, npr. 

miš, grozd (cluster), podnožje (footer) i postupak reterminologizacije, pri kojemu se naziv 

jedne struke ponovno terminologizira u drugoj (računalnoj) struci, dobiva novu znanstvenu 

definiciju te ulazi u nazivlje računalne struke, npr. virus, klon.  
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10. slika: Natuknica virus u Mrežniku 

4. Računalni naziv veoma je često višerječan (cloud computing – oblačno računalstvo, default 

– početna/zadana vrijednost, softver – računalna/programska podrška, web page – mrežna 

stranica). Takvi nazivi mogu biti podnatuknice, npr. mrežna stranica podnatuknica je pod 

natuknicom stranica. 

11. slika: Podnatuknica mrežna stranica natuknice stranica u Mrežniku 

5. Engleski su računalni nazivi često pokrate (CAD – computer aided design, LAN – local 

area network). U hrvatskome se najčešće pronalazi domaća zamjena za engleski višerječni 

naziv (računalno potpomognuti dizajn/oblikovanje, lokalna mreža), ali se od takvoga naziva 

ne tvori domaća pokrata, nego se preuzima engleska. U Mrežniku nalazi se samo nekoliko 

pokrata najčešćih računalnih naziva, npr.: 
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 12. slika: Natuknica DVD u Mrežniku 

Uz pokratu DVD navodi se i jezični savjet koji se odnosi na sklanjanje te pokrate. Taj je savjet 

preuzet iz Jezičnoga savjetnika (jezicni-savjetnik.hr). 

Računalni nazivi u hrvatskome jeziku često nastaju na više načina. Tako za jedan engleski 

naziv u hrvatskome dobivamo sinonimne nizove, npr. server – server, poslužitelj, poslužnik, 

posluživač, opsluživač, opslužnik, opslužitelj. U Mrežniku se obrađuje preporučeni naziv, a 

češće istoznačnice navode se kao mrtvi sinonimi:  

 13. slika: Natuknica poslužilac u Mrežniku 

U nazivlju su po definiciji istoznačni oni nazivi kojima se može pridružiti ista definicija i koji 

imaju istu istovrijednicu na stranome jeziku. Osnovni je razlog usporednoj uporabi 

istoznačnih naziva činjenica da nazivlje nije usustavljeno ni normirano te da često svaki autor 

samostalno smišlja nove nazive. Pri sređivanju računalnoga nazivlja treba popisati istoznačne 

nazive te među njima odabrati jedan naziv, a bliskoznačne nazive razgraničiti (npr. nazive 

select/mark/check/choose).  

Pri odabiru preporučenoga računalnog naziva treba uzeti u obzir terminološka načela: 

mailto:https://jezicni-savjetnik.hr/
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1. Domaći naziv ima prednost pred stranim (pa i pred internacionalizmom), npr. programska 

podrška pred software, izbornik pred meni, poslužilac pred server, poveznica pred link itd.  

 

14. slika: Natuknica poveznica u Mrežniku 

2. Nazivi latinskoga i grčkoga podrijetla imaju prednost pred nazivima preuzetim iz 

engleskoga, francuskoga, njemačkoga itd., npr. kompilator pred compiler, datoteka pred file.  

 

15. slika: Natuknica datoteka u Mrežniku 

3. Prošireniji naziv ima prednost pred manje proširenim. Međutim, prošireniji engleski naziv 

nikako ne može temeljem ovoga načela imati prednost u hrvatskome znanstvenom nazivlju. 

Temeljem ovoga načela daje se npr. prednost nazivu programska podrška pred nazivom 

programska potpora, nazivu poveznica pred nazivom poveznik.  

 

16. slika: Natuknica programska podrška u Mrežniku 
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4. Naziv mora biti usklađen s pravopisnim i jezičnim (fonološkim, morfološkim, tvorbenim, 

sintaktičkim) sustavom hrvatskoga standardnog jezika. To je razlog zašto su u hrvatskome 

standardnom jeziku preporučeni nazivi internet, a ne Internet, internetski protokol a ne 

internet-protokol, brojčano-slovni znakovi, a ne brojčano-slovčani, brojčanoslovčani, 

brojčanoslovni, zašto naziv operativni sustav ima prednost pred nazivima operacijski 

sustav/sistem i operacioni sustav/sistem, zašto je u hrvatskome jeziku datoteka oštećena, a ne 

korumpirana zašto se daje prednost nazivu poslužilac pred nazivom poslužitelj itd. 

 

17. slika: Natuknica internet u Mrežniku 

5. Kraći nazivi imaju prednost pred duljim, npr. čip pred integrirani krug. Treba izbjegavati 

pleonazme ECTS sustav, LCD ekran (zaslon), jezik XML. 

6. Naziv od kojega se lakše tvore tvorenice ima prednost pred onim od kojeg se ne mogu 

tvoriti tvorenice. To je problem za mnoge hrvatske višerječne nazive. Od riječi software lako 

se tvori pridjev softverski, ali se od programska podrška ne može tvoriti pridjev. Ipak, najčešće 

se pridjev softverski može zamijeniti pridjevom programski. 

 

18. slika: Natuknica čip u Mrežniku 

7. Unutar istoga terminološkog sustava preporučuje se da naziv nema više značenja. Taj je 

zahtjev nemoguće u potpunosti zadovoljiti, ali se može težiti da se višeznačnost izbjegne u 
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onim slučajevima u kojima može dovesti do nesporazuma, npr. riječ monitor prihvaćena je u 

hrvatski jezik i razlikuje se od riječi zaslon, koja odgovara engleskome nazivu display i 

internacionalizmu ekran. Za browser se još uvijek nije ustalio naziv preglednik iako se sve 

češće upotrebljava kako bi se browser razlikovao od viewera, za browser se katkad 

upotrebljava naziv prebirnik. Analizom hrvatsko-engleskoga dijela Kiševa rječnika (Kiš 

2000.) utvrđuje se da je riječ sličica upotrijebljena kao zamjena za ove engleske nazive: icon, 

pic, clipart, figure, pix, clip, button, picture, thumbnail. 

19. slika: Natuknica zaslon u Mrežniku 

8. Nazive se ne smije bez valjana razloga mijenjati, stoga prihvaćeni naziv programska 

podrška nije dobro naknadno zamjenjivati nazivom programska potpora iako se u općemu 

jeziku riječ podrška smatra rusizmom i preporučuje njezina zamjena riječju potpora. 

9. Naziv ima prednost ako odgovara pojmu kojemu je pridružen i odražava svoje mjesto u 

pojmovnome sustavu, tj. ako zadovoljava načelo sustavnosti. Naziv se ne smije uvoditi 

samostalno, nego treba zajedno normirati sve nazive istoga semantičkog polja, posebno sve 

istoredne nazive. To je jedan od razloga zašto u hrvatskome nije prihvaćen naziv suosnik za 

koaksijalni kabel iako je svojedobno tu riječ časopis Jezik proglasio riječju godine. Slični se 

prijedlozi nisu pojavili za druge vrste kabela. 
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20. slika: Natuknica kabel u Mrežniku 

3. Zaključak 

O hrvatskome računalnom nazivlju možemo zaključiti: 

1. Računalno je nazivlje dobro proučeno u hrvatskome jeziku u radovima, 

monografijama i studijama. 

2. Računalno nazivlje obrađeno je u deskriptivnim terminološkim rječnicima, a temeljno 

je računalno nazivlje obrađeno i u normativnim općejezičnim rječnicima. 

3. Računalno nazivlje posebno je zanimljivo jer temeljno računalno nazivlje ulazi u 

rječnik svakoga govornika hrvatskoga jezika i tako bitno utječe na opći jezik. 

Računalno nazivlje brzo se razvija i u hrvatskome jeziku ima velik broj neprilagođenih 

anglizama koji pripadaju računalnome nazivlju. 

Analizirajući obradu računalnoga nazivlja u Mrežniku možemo zaključiti: 

1. S računalnim je nazivljem često povezan neki normativni problem, pa se često u 

obradi nalazi i normativna napomena. 

2. U Mrežnik se u polje normativna napomena često unose već izrađeni jezični savjeti za 

učenike i odrasle izvorne govornike hrvatskoga jezika. 

poveznice modul 

struna.ihjj.hr 

bolje.hr 

jezicni-savjeti.hr 

za odrasle 10 000 

hrvatski u školi za djecu 3000 
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3. Računalni nazivi nastaju na više načina i često za isti pojam i engleski naziv u 

hrvatskome postoji sinonimni terminološki niz ili par. Ti se nazivi navode u rubrici 

sinonimi čak i ako nemaju svoju natuknicu. 

4. Pri normiranju računalnoga nazivlja i obradi preporučenoga naziva u Mrežniku treba 

voditi računa o terminološkim načelima. 
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