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Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
– dostava materijala za raspravu

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Runjaninova 1
10 000 ZAGREB
Poštovani,

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), zu manje naknadne manje izmjene
i dopune, na sanazi je od 1997. godine do danas. U svom svakodnevnom obavljanju
različitih stručnih zadataka i postupaka, arhivski djlatnici su tijekom tih godina uočavali
detalje pravnih, terminoloških, materijalnih i formalnih nedostataka važećeg zakona i
provedbenih propisa, koje bi trebalo mijenjati. Ministarstvo kulture RH također je još u
svom Prijedlogu plana normativnih aktivnosti za 2013., imalo u planu donošenje
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. U posljednje
se vrijeme također govori o pripremama izmjena i dopuna važećeg arhivskog zakona,
kako stoji i u Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva kulture za 2014.
/http://www.min-kulture.hr/propisi/ (2014-3-10)/.
Hrvatsko arhivističko društvo želi doprinijeti procesu donošenja izmjena i dopuna
važećeg arhivskog zakona, odnosno mogućim pripremama za donošenje novog
arhivskog zakona. Djelovanjem članova Sekcije za zakonodavstvo Hrvatskog
arhivističkog društva, na temelju zaprimljenih prijedloga i međusobne rasprave,
pripremljen je radni materijal kao prilog za daljnju javnu unutarstručnu raspravu o
potrebnim izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
(NN 105/97), odnosno o potrebi donošenja novog arhivskog zakona.
Suglasni smo da mogućem donošenju potpuno novog arhivskog zakona mora
prethoditi temeljita priprema i kvalitetna javna rasprava. Novi zakon bi u cijelosti morao
biti sukladan kako pravnim stečevinama Europske unije, tako i posebnostima
razvijenog i funkcionalnog arhivskog sustava u Hrvatskoj. U pitanju je "stručni zakon"
koji u svojoj naravi i u svojoj provedbi mora biti u funkciji države kao javnog servisa

građana. Jednako tako mora biti u funkciji cjelovite zaštite, očuvanja i korištenja
memorije u duhu strategije hrvatskog sveobuhvatnog arhiva.
Putem internetskih stranica Društva omogućili smo uvid u spomenuti Radni materijal
Sekcije za zakonodavstvo (http://www.had-info.hr/) i pozvali sve članove Hrvatskog
arhivističkog društva, sve djelatnike u arhivskoj struci i sve zainteresirane stručne i
znanstvene djelatnike, da se angažiraju ponajprije oko analize važećeg zakona i
potrebnih izmjena i dopuna!

Dostavljamo Vam Radni materijal Sekcije za zakonodavstvo kao prilog za javnu
unutarstručnu raspravu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima.
Budući da je i Ministarstvo kulture već pokrenulo pripremu određenih izmjena i dopuna,
pozivamo Vas da svoje radne materijale dostavite Hrvatskom arhivističkom društvu
kako bi Sekcija za zakonodavstvo mogla razmotriti i taj sadržaj.
Zahvaljujemo za svu dosadašnju suradnju i podršku.
S poštovanjem,
Dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik HAD

Uprivitku:
1. Radni materijal Sekcije za zakonodavstvo kao prilog za javnu unutarstručnu
raspravu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

