
 
Zagreb, 5. srpnja 2017. 
 
 

- Državnim arhivima i arhivskim djelatnicima  
- Članovima Hrvatskog arhivističkog društva 
- Djelatnicima u arhivskoj struci izvan arhiva  
- Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima 

 
Predmet: Poziv za prijave sudjelovanja na 5. kongresu hrvatskih arhivista  
 
 
Poštovane ravnateljice i ravnatelji, 
poštovane kolegice i kolege, 

 
u organizaciji Hrvatskog arhivističkog društva, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u 
ZADRU, 5. Kongres hrvatskih arhivista održat će se od 24. do 27. listopada 2017. u Zadru, u Hotelu 
Kolovare pod naslovom Arhivi u Hrvatskoj – (retro)perspektiva. 
 
PROGRAM savjetovanja je u izradi i uskoro će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog 
arhivističkog društva.  
 
REGISTRACIJSKI OBRAZAC (PRIJAVNICA) za prijavu sudjelovanja i rezervaciju smještaja nalazi se na 
web stranicama Hrvatskog arhivističkog društva. Ispunjeni obrazac treba poslati na naznačenu 
adresu kako bi se povratno ispostavio predračun za smještaj i kotizaciju prema uvjetima prijave:  
 

Kotizacija 

Rok prijave Članovi HAD-a i djelatnici u 
državnim arhivima  

Ostali 

1. do 31. srpnja 2017. 1.400,00 kn 1.700,00 kn 

2. do 15. rujna 2017. 1.700,00 kn 2.000,00 kn 

3. od 16. rujna 2017. 2.000,00 kn 2.300,00 kn 

jednodnevna kotizacija 
(svi rokovi prijave) 

500,00 kn 500,00 kn 

Studentska kotizacija 100,00 kn  

trodnevna kotizacija za 
“pratnju”  
- u svim rokovima prijave 
- podrazumijeva članove obitelji (supruga, 
suprug, dijete)  
– uključuje pravo sudjelovanja u svim 
programima, organiziranim društvenim 
događanjima i obrocima u okviru programa  

1400,00 kn 1400,00 kn 

 

Hotelska usluga - noćenje s doručkom (za prva dva roka prijave sudjelovanja) 

jednokrevetna soba 275,00 kn osoba/dan 

Dvokrevetna soba/sgl use 355,00 Kn osoba/dan 

dvokrevetna soba 235,00 kn osoba/dan 

 



Boravišna pristojba i osiguranje je uključeno u cijenu. Bežični internet dostupan je, besplatan i bez 
ograničenja u svim prostorima hotela. Parking je gratis za sve sudionike savjetovanja koji imaju 
smještaj u hotelu. 
 
Napomene: 

 Cijena smještaja je fiksna za prva dva roka prijave sudjelovanja. 

 Ponuđene uvjete smještaja garantiramo u slučaju potvrde rezervacije i uplate ukupnog iznosa 
u roku naznačenom na predračunu.  

 Rezervacija smještaja bit će moguća i u trećem roku prijave, ali tada ne garantiramo 
navedene objekte i cijene.  

 Otkaz zaprimljene rezervacije za smještaj potrebno je izvršiti u pisanom obliku, a moguć je 
bez troškova, zajedno s ukupnim iznosom kotizacije, do 15. rujna 2017.  

 Od 16. rujna do 30. rujna 2017 u slučaju otkaza rezervacije, za smještaj odobravamo povrat 

Vašeg uplaćenog iznosa umanjenog za trošak jednog noćenja.  

 Od 1. listopada 2017. u slučaju otkaza rezervacije nije moguć povrat uplaćenih troškova 
noćenja i 50% iznosa kotizacije. 

 

Mogućnost prijevoza organiziranim autobusom   

Zagreb/ Zadar/Zagreb 295,00 kn povratna karta ( i izlet) 

 
• Polazak iz Zagreba 24. listopada u 14:00 s autobusnog stajališta ispred Etnografskog muzeja 

(Mažuranićev trg) 
• Polazak iz Zadra 27. listopada u 16:30 s parkirališta ispred hotela i povratak u Zagreb na 

Mažuranićev trg 
 

Dobro došli u Zadar na 5. kongres hrvatskih arhivista! 
 

Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Zadru 
 
 

U ime Organizacijskog odbora savjetovanja: 
dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.  


