
 
 

IZVJEŠĆE O RADU IZMEĐU DVIJE REDOVNE SKUPŠTINE 2015./2016. 
 
 
Uvod 
 
Hrvatsko arhivističko društvo okuplja i organizira stručne djelatnike i druge zainteresirane osobe i udruge 
radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u Republici Hrvatskoj i unapređenja stručnog 
rada.  
 
Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o 
potrebi njegove primjerene zaštite; unapređenje stručnih standarda u obradi arhivskog gradiva, poticanje i 
pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika u arhivima i pismohranama; poticanje 
zanimanja za korištenje arhivskog gradiva i popularizacija arhivske djelatnosti; zaštita interesa arhivske 
struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno načela etičkog kodeksa arhivista; razvijanje 
suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu. 
 
U izvršavanju svoje zadaće Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s udrugama i ustanovama na području 
Republike Hrvatske, naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima. Na međunarodnom planu 
Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s tijelima Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s 
nacionalnim arhivističkim udruženjima u zemljama svoga međunarodnog okruženja.  
 
Svi arhivi i većina arhivskih djelatnika u Hrvatskoj daju odgovarajući doprinos radu ovog strukovnog 
Društva, poglavito omogućavajući članovima i dužnosnicima Društva da djelovanju Društva doprinose 
radeći u arhivskim prostorima i koristeći materijalno-tehničke resurse i vrijeme na svojim redovitim radnim 
mjestima.  
 
Važnu ulogu u djelovanju Društva ima Ministarstvo kulture RH koje kao resorno političko tijelo 
kontinuirano prati rad Društva i dodijeljenim sredstvima iz proračuna redovito na godišnjoj razini 
omogućava uspješno djelovanje Društva. Sjedište društva je u Hrvatskom državnom arhivu koji svojom 
potporom daje bitan doprinos radu Društva.  
 

 
1. Rad tijela Društva 
 
 1.1. Godišnja skupština 
 

Redovita godišnja skupština Hrvatskog arhivističkog društva 2015. održana je 22. listopada 2015. u hotelu 
TOP-TERME u Topuskom za vrijeme održavanja 48. savjetovanja hrvatskih arhivista, radi rješavanja 
redovnih pitanja iz nadležnosti skupštine: odlučivanja o izvješću o radu, usvajanja programa rada Društva 
u narednom razdoblju, donošenja odluka o financijskom poslovanju Društva i odlučivanja o drugim 
pitanjima od značaja za rad Društva koja su u nadležnosti Skupštine. Troškove sudjelovanja snosili su 
sami članovi, a HAD je osigurao putne troškove za članove svojih tijela.  

Zbog nedostatka kvoruma provedeno je naknadno elektroničko glasovanje. Na temelju uvida u 
dostavljene materijale, izvješća i prijedloge o kojima je Skupština u Topuskom raspravljala, te na temelju 
uvida u Zapisnik održane  skupštine, članice i članovi HAD su 24. studenoga pozvani da izvrše e-
glasovanje o svim točkama dnevnog reda. Radi verifikacije vjerodostojnosti glasovanja, utvrđivanje 
kvoruma i rezultata glasovanja skupština je e-glasovanjem izabrala predloženo tročlano Povjerenstvo za 
utvrđivanje rezultata e-glasovanja u sastavu: Snježana Ivanović, Kristijan Karajić, Ljerka Vuk. Glasovanje 
je obavljeno putem obrasca Google Forms na linku: http://goo.gl/forms/gFjDZlD9pv , a njegovi rezultati su 
pohranjeni na e-računu hadskupstina2015@gmail.com  koji je oblikovan samo za ovo glasovanje, na 
„Disk-u“ u automatski generiranoj Excel tablici pod nazivom: E-glasovanje za skupštinu HAD 2015 – 
obrazac za glasovanje (Odgovori). Izabrano tročlano povjerenstvo je 2. prosinca 2015. zajednički 
pregledalo sve pristigle odgovore e-glasovanja u razdoblju od 24. studenoga do 1. prosinca 2015. u 16 
sati, utvrdilo kvorum i podnijelo izvješće o glasovanju kao dodatak Zapisniku redovne skupštine održane 
22. listopada u Topuskom.   
 
 1.2.  Sjednice Predsjedništva 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja Predsjedništvo Društva je održalo tri sjednice i jedan radni sastanak radi 
rješavanja tekućih zadataka Društva, pripreme i organiziranja stručnih aktivnosti, redovite godišnje 
skupštine, te rješavanja izvanrednih poslova. Jedna sjednica i jedan radni sastanak su bili u Zagrebu, 



jedna sjednica je održana elektronski, a jedna na Plitvicama u okviru pripreme 49. Savjetovanja hrvatskih 
arhivista, radi smanjenja troškova za članove koji žive izvan mjesta održavanja. 
 
 1.3.  Sjednica Nadzornog odbora 
 
Nadzorni odbor je održao jednu sjednicu prije godišnje skupštine na Plitvicama u okviru održavanja 49. 
Savjetovanja hrvatskih arhivista, na kojoj je izvršio provjeru statutarnosti rada Društva i zakonitosti 
financijskog poslovanja. 
 
 1.4. Informiranje članstva 
 
Članstvo i šira javnost se o djelovanju Društva informira preko web stranice Društva (www.had-info.hr), 
elektronskom i konvencionalnom poštom. Web stranica sadrži osnovne podatke o organizaciji i djelatnosti 
Društva, obavijesti o aktivnostima Društva i drugim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu koja su 
značajna za djelatnost Društva te određene stručne sadržaje i linkove na web stranice slične tematike.  
 
U drugoj polovici 2016. predsjedništvo je angažiralo studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjeka za 
informacijske i komunikacijske znanosti Josipa Mihaljevića i Tihanu Alfirević za izradu nove web stranice 
na novoj platformi i otvaranje vlastitog profila HAD na društvenim mrežama. S novostima je članstvo 
informirano e-poštom a biti će predstavljene u okviru 49. savjetovanja hrvatskih arhivista.    
 
 1.5. Administrativni i stručni poslovi  
 
Administrativni i stručni poslovi koji su se obavljali radi osiguranja izvršenja programa rada obuhvaćali su: 
planiranje i usklađivanje rada tijela i sekcija Društva, vođenje službene prepiske, vođenje financijskog 
poslovanja Društva i pripadajuće dokumentacije, poslove prijepisa i prevođenja tekstova, zastupanje i 
predstavljanje Društva i druge odgovarajuće poslove. Većina tih poslova su odrađivani volonterski, a dio 
se honorira jer Društvo nema zaposlenih djelatnika. Za potrebe obavljanja poslova u administraciji,  
pripremanje tiskovina i organiziranju skupova, Društvo je krajem 2015. godine kupilo skener, novo 
prijenosno računalo i projektor za prezentacije.  
 
 
 1.6. Promjena na dužnosti tajnice Društva  
 
Tajnica Hrvatskog arhivističkog društva od 2014. godine Renata Horvat se 2015. godine zahvalila na 
povjerenoj dužnosti tajnice i zbog privatnih razloga zamolila za razrješenje od daljnjeg obnašanja te 
dužnosti. Predsjedništvo je prihvatilo njezinu zahvalu i zamolbu, zahvalilo joj na dotadašnjoj suradnji i 
razriješilo dužnosti tajnice HAD  s danom 4. prosinca 2015., a s istim danom je na mjesto tajnice izabrana 
i imenovana arhivistica specijalistica Ljerka Vuk iz HDA. Primopredaja dokumentacije Društva je 
obavljena tijekom 12. mjeseca 2015. godine. Renata Horvat je nastavila administrirati mrežne stranice 
dok se ne pronađe druga odgovarajuća osoba i za to zaduženje.  
 
 
2.   Stručno godišnje savjetovanje – 48. Savjetovanje HAD u Topuskom 
 

HAD je 21-23. listopada 2015. godine, zajedno s Državnim arhivom u Sisku kao domaćinom, organiziralo 
48. godišnje stručno savjetovanje hrvatskih arhivista na temu: »Zaštita arhivskoga gradiva u nastajanju«. 
Za savjetovanje je priređen i tiskan plakat, program i zbornik radova koji su na skupu izlagani. Tijekom tri 
dana na savjetovanju je bilo okupljeno više od 180 stručnjaka arhivske struke iz cijele Hrvatske i 
inozemstva s predstavnicima arhivističkih društava susjednih zemalja.  
 
HAD je u okviru organizacije savjetovanja iz prikupljenih kotizacija snosilo troškove sudjelovanja 
predavača, inozemnih gostiju i članova svojih tijela, troškove rada Programskog i Organizacijskog odbora, 
promotivnih aktivnosti i materijala, zakupa dvorana i potrebne opreme.  
 
3.  Međunarodni arhivski Okrugli stol 2016. u BIH  
 
Od 2008. godine se kontinuirano odvija međunarodna suradnja susjednih zemalja u okviru redovitoga 
održavanja Međunarodnih okruglih stolova, a 2016. godine je okrugli stol na temu: „Arhivi i tržište“ organiziralo 
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine u suorganizaciji s Arhivističkim društvom Slovenije, Hrvatskim 
arhivističkim društvom i Društvom arhivskih radnika Vojvodine. Domaćin je bio Arhiv Tuzlanskog kantona 12. i 13. 
svibnja 2016. godine u Hotelu  „Senad od Bosne“, na jezeru Modrac kod Lukavca.  
 
U ime HAD na skupu su sudjelovali predsjednik D. Kušen i dvoje članova predsjedništva S. Babić i H. Stančić koji 
su imali izlaganja u okviru programa. Troškovi su pokriveni iz sredstava redovne djelatnosti.  
 
 
 
 

http://www.had-info.hr/


4.  Rad sekcija Društva 
 
Redoviti rad sekcija Društva se odvija u međusobnoj komunikaciji putem elektronske pošte. Zajednički 
sastanci, sjednice i radionice su se održavale na 48. Savjetovanju hrvatskih arhivista u Topuskom i 
pripremljene su za 49. savjetovanje hrvatskih arhivista na Plitvicama.  
 
5.  Arhivi, knjižnice, muzeji – seminar 2015. 
 
Od 1997. godine HAD aktivno sudjeluje u radu interdisciplinarnog seminara "Arhivi, knjižnice, muzeji – 
mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture". Slijedom redovite izmjene 
organizatora (Hrvatskog knjižničarskog, Hrvatskog muzejskog i Hrvatskog arhivističkog društva), u 
2015. je glavni organizator AKM seminara bilo Hrvatsko knjižničarsko društvo, u Rovinju 25.-27. 
studenoga 2015. HAD su na skupu zastupali članovi predsjedništva M. Lučić i H. Stančić, kao članovi 
programskog odbora skupa. Troškovi sudjelovanje članova HAD pokriveni su iz sredstava redovne 
djelatnosti. 
 
6. Međunarodni dan arhiva 
 
Društvo je bilo koordinator događanja vezanih uz obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 
2016. u kojem su sudjelovali svi arhivi u Hrvatskoj zajedničkim i planiranim akcijama. Ovogodišnja 
tema obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj bila je „Hrvatski arhivi u Domovinskom 
ratu“. Tema je povezana s ovogodišnjim obilježavanjem 25. obljetnice početka agresije na Hrvatsku i 
obrambenog Domovinskog rata. Ona u kontekstu suvremene hrvatske povijesti ponovo svraća pažnju 
na kršenje međunarodne Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i na 
stradanja arhivskoga gradiva i hrvatskih arhiva tijekom ratne agresije na Hrvatsku.  
 
Povodom najave Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja i najave Akcije prikupljanja gradiva iz razdoblja 
Domovinskog rata – poziva građanima, HAD je organiziralo tiskovnu konferenciju u HDA 3. lipnja 2016. 
na kojoj su sudjelovali: u ime Ministarstva kulture RH dr. sc. Ana Lederer, zamjenica ministra; u ime HAD 
dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik; u ime HDA dr. sc. Mario Stipančević, v.d. ravnatelja, u ime Kolegija 
ravnatelja DA Ivica Mataija, predsjedavajući Kolegija ravnatelja; u ime HMDCDR dr. sc. Ante Nazor, 
ravnatelj.  
 
Građanima je objavljen poziv da arhivsko gradivo koje posjeduju iz razdoblja Domovinskog rata, javnog ili 
privatnog karaktera, anonimno ili pod osobnim imenom i prezimenom donesu i predaju u nadležni 
područni državni arhiv, u Hrvatski državni arhiv ili Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. 
Akcija se intenzivno provodi tijekom tjedna od 6. do 10. lipnja 2016. i nastavlja do kraja obljetničke 2016. 
godine, ali poziv ostaje trajno otvoren i nadalje.   
 
Za ujednačeni postupak evidentiranja predaje u nadležnu ustanovu i ažurno prikupljanje podataka o 
provedbi akcije, djelatnici arhiva gradivo evidentiraju putem mrežnog obrasca na poveznici koja je 
dostavljena svim arhivima u Hrvatskoj.   
 
7.  Međunarodna suradnja Hrvatskog arhivističkog društva 
 
 7.1. Hrvatsko arhivističko društvo je član Međunarodnog arhivskog vijeća u kategoriji B 
 
Iz članstva proizlaze prava i obveze (između ostaloga i redovna godišnja članarina).  
 
Na godišnjoj konferenciji Međunarodnog arhivskog vijeća u Seulu 5.-10. rujna 2016. u ime HAD 
sudjelovao je član predsjedništva H. Stančić koji je imao i zapaženo izlaganje, a sudjelovao je i na 
godišnjoj skupštini Međunarodnog arhivskog vijeća koja je održana u sklopu godišnje konferencije. 
Troškovi sudjelovanja pokriveni su iz sredstava za međunarodnu suradnju Ministarstva kulture i 
sredstava za redovnu djelatnost HAD.  
 
 
 7.2. Društvo surađuje i sa srodnim društvima u susjednim zemljama.  
 
Na godišnjem savjetovanju Mađarskog arhivističkog društva 11-13. srpnja 2016., koje se održavalo na 
Széchenyi István University u Győru, sudjelovao je predsjednik D. Kušen. Aktivno je sudjelovao u radu 
međunarodne sekcije koja se održavala na temu Mađarske revolucije 1956. Troškovi putovanja 
pokriveni su iz sredstava za redovnu djelatnost HAD.  
 
Na Međunarodnom arhivističkom savjetovanju u organizaciji Arhivističkog društva Srbije i Istorijskog 
arhiva Užice „Tara 2016“, koje je održano 13-14. listopada 2016. u Hotelu „Omorika“ na Tari, u ime 
HAD sudjelovala je tajnica Ljerka Vuk i održala predavanje uz objavljeni rad u zborniku savjetovanja.  
 
  
  


