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Predmet:
-

Radni materijal i poziv na sudjelovanje u stručnoj raspravi
Prilog za daljnju javnu unutarstručnu raspravu o potrebnim izmjenama i
dopunama postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)
- članovima Hrvatskog arhivističkog društva
- djelatnicima u arhivskoj struci
- zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

Poštovane Kolegice i Kolege,
u svom svakodnevnom radu, u okviru različitih stručnih zadataka i postupaka, svatko od nas
uočava 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. /http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Propisi (2013-2-22)/, imalo u planu
donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Taj plan
vremenski nije bio ostvaren, no 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/ (2014-2-10)/.
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 (u sastavu:
Nela Kušanić, Dražen Kušen, Dinko Majcen, Karmen Markezić, Zoran Stanković, Marina
Škalić) 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.
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.
Pozivamo sve vas da se angažirate ponajprije oko analize važećeg zakona i potrebnih
izmjena i dopuna. Prijedlozi će biti sustavno zaprimljeni, obrađeni i stavljeni na daljnju
raspravu.
Zapažanja i prijedloge treba dostavljati putem e-adrese had-zakon@arhiv.hr
Hrvatsko arhivističko društvo
Sekcija za zakonodavstvo

