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1. OPĆENITO O INSTITUTU 
 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je hrvatska znanstvena ustanova za 

proučavanje i njegovanje hrvatskoga jezika. Osnovan je godine 1948. pod okriljem 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (nekoć JAZU), a kao javni znanstveni institut 
preustrojen je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1996. godine (Narodne novine 
103/96., u daljnjem tekstu: Uredba) u javni znanstveni institut kojemu je osnivač 
Republika Hrvatska, koja nad Institutom ima vlasnička prava. Od rujna 2005. Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, sukladno odluci Vlade RH, smješten je u Zagrebu u zgradi u 
Ulici Republike Austrije 16.  

Na prijedlog Znanstvenoga vijeća Upravno je vijeće Instituta u travnju 2008. donijelo 
odluku o osnivanju institutskih podružnica. Podružnica u Čakovcu upisana je u sudski 
registar pri Trgovačkome sudu 28. listopada 2015., podružnica u Metkoviću 3. 
studenoga. 2015., podružnica pri Sveučilištu u Rijeci 31. srpnja 2017. i podružnica u 
Dubrovniku 12. veljače 2018. Osnovna je djelatnost Instituta znanstvena u području 
humanističkih znanosti u polju filologije, i to jezikoslovlja, poglavito u vezi s povijesnim 
razvojem i suvremenim stanjem hrvatskoga jezika i jezikoslovlja. 

 
Djelatnost Instituta obuhvaća: 
 

 sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja u području 
humanističkih znanosti na polju hrvatskoga i općeg jezikoslovlja 

 znanstvena i razvojna istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom području 
humanističkih znanosti 

 objavljivanje rezultata znanstvenih, razvojnih i visokostručnih istraživanja 
 nakladničku djelatnost na području hrvatskoga i općega jezikoslovlja 
 znanstveno osposobljavanje te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture 
 pružanje savjetničkih usluga, izradba elaborata i ekspertiza za potrebe 

osnivača i drugih naručitelja, osobito u vezi sa statusom i položajem 
hrvatskoga jezika i njegove standardnojezične norme 

 popularizaciju rezultata znanstvenih i stručnih jezikoslovnih istraživanja na 
mrežnim stranicama Instituta 

 računalnu djelatnost 
 knjižničarsko-dokumentacijsku djelatnost 
 suradnju sa srodnim tuzemnim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim 

ustanovama u provedbi znanstvenih istraživanja na polju jezikoslovlja te 
interdisciplinarnih istraživanja na području humanističkih znanosti 

 suradnju s visokim učilištima u izvođenju studijskih programa u 
preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u skladu sa 
Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima 

 organizaciju međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i stručnih skupova, 
kongresa, simpozija i radionica iz polja jezikoslovlja 

 provedbu dijela postupka izbora u znanstvena i suradnička zvanja, u skladu sa 
Zakonom i Statutom. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama uskraćuje se pravo na pristup 
informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene 
državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena 
zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. 

Institut može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi 
njezino obavljivanje: 

 onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja 
kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela 

 onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili 
drugog pravno uređenog postupka te izvršenje sudske odluke ili kazne 

 onemogućilo rad tijela koja provode upravni nadzor, odnosno nadzor 
zakonitosti 

 izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš 
 onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike 
 ugrozilo pravo intelektualnoga vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog 

pristanka autora ili vlasnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. USTROJ INSTITUTA 
 
Institut je znanstvena organizacija, upisan u sudski registar i u Upisnik znanstvenih 

organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Institut posluje samostalno i obavlja 
svoju djelatnost kako je određeno Uredbom Vlade RH o osnivanju, Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, Statutom i drugim općim aktima 
Instituta. 

 
Znanstveni odjeli 
Znanstveni su odjeli temeljne ustrojbene jedinice Instituta. Rad znanstvenih odjela 

temelji se na trajnim znanstvenim istraživanjima na polju jezikoslovlja, znanstvenim 
projektima i programima koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska 
zaklada za znanost, projektima povijesne i suvremene leksikografije te na drugim 
ugovornim projektima iz područja temeljne djelatnosti Instituta. 

Radom odjela upravlja voditelj, kojega na razdoblje od četiri godine imenuje ravnatelj 
Instituta na prijedlog Znanstvenoga vijeća. U radu odjela mogu sudjelovati znanstvenici i 
suradnici izvan Instituta kao vanjski suradnici na znanstvenim projektima i 
kolaborativnim programima Instituta. 

 
U Institutu su ustrojeni ovi znanstveni odjeli i stručne službe: 
 
Znanstveni odjeli: 

 Odjel za hrvatski standardni jezik 
 Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju 
 Odjel za dijalektologiju 
 Odjel za onomastiku i etimologiju 
 Odjel za opće jezikoslovlje 

 
Institutske podružnice: 

 Institutska podružnica  u Čakovcu 
 Institutska podružnica u Metkoviću 
 Institutska podružnica pri Sveučilištu u Rijeci 
 Institutska podružnica u Dubrovnik 

 
 
Stručne službe: 

 Ured ravnatelja 
 Služba za opće, administrativne i kadrovske poslove 
 Služba za računovodstvo i financije 
 Služba za izdavačku djelatnost i računalnu podršku 
 Služba za knjižničarsko-dokumentacijsku djelatnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. KONTAKTI 
 

Adresa Instituta: Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb 

OIB: 12268324202 

IBAN: HR623900011100012967 

Centrala: +385(0)1 3783 888 

Telefaks: +385(0)1 3783 833 

Mrežne stranice: http://www.ihjj.hr 

E-adresa: ihjj@ihjj.hr 

 

URED RAVNATELJA  

+385(0)1 3783 833  

ured@ihjj.hr 

 

RUKOVODITELJICA STRUČNIH SLUŽBI 

+385(0)1 3783 823 

tburic@ihjj.hr  

 

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE  

+385(0)1 3783 814  

zkralik@ihjj.hr 

 

SLUŽBA ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I KADROVSKE POSLOVE  

+385(0)1 3783 835  

vzganec@ihjj.hr 

 

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST I RAČUNALNU PODRŠKU  

+385(0)1 3783 817 

dralic@ihjj.hr 

 

SLUŽBA ZA KNJIŽNIČARSKO-DOKUMENTACIJSKU DJELATNOST 

+385(0)1 3783 825 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Dora Skokić, Ured ravnatelja 

+385(0)1 3783 833 

dskokic@ihjj.hr 


