
































































































































































































































































































































































































































Prijedlog 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:   
 
Zagreb, 

 
 
 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 

Predmet: Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata za 2013. godinu - mišljenje Vlade 

 
Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/14-09/55, urbroja: 65-14-03, od 18. 

srpnja 2014. godine 
 
 

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2013. godinu, daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 
 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o 
radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2013. godinu, 
koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, aktom od 17. srpnja 2014. godine, uz sljedeće napomene:  

 
Vlada Republike Hrvatske napominje da Hrvatski memorijalno-

dokumentacijski centar Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar) do danas nije omogućio 
javnu dostupnost svog arhivskog gradiva, iako je iz dostavljenog Izvješća vidljivo da je veliki 
dio materijala digitaliziran, i to prvenstveno korištenjem sredstava Ministarstva kulture. S 
obzirom na to da Centar posjeduje gradivo za koje postoji veliki interes javnosti, Vlada 
Republike Hrvatske smatra da Centar, kao jedna od najmlađih javnih arhivskih institucija, 
treba biti predvodnik u primjeni novih tehnologija, dostupnih tehnoloških rješenja i 
uvriježenih novih metoda rada, a koje su se nametnule kao svojevrsni standard već u trenutku 
osnivanja Centra. Argumenti Centra da će gradivo biti dostupno tek kada nastupe povoljne 
pravne i političke okolnosti ne može opravdati nepostojanje online pristupa onim dijelovima 
arhivskog gradiva koje je Centar objavljivao u svojim tiskanim izdanjima, a koja su 
orijentirana na uski krug stručne publike, budući da takav način ostvarivanja prava javnosti 
nije prilagođen mlađim generacijama niti potiče inovativno korištenje dostupnog materijala.  
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Naime, digitalizacija kulturne baštine se i u prijašnjim razdobljima, a i u 

najnovijoj inicijativi europskih programa za kulturu nalazi u vrhu prioriteta, te je stoga to i 
nužnost i prostor za dodatne izvore financiranja, kao i međunarodnu suradnju. Slijedom 
navedenoga, Vlada Republike Hrvatske smatra da bi Centar trebao početi primjenjivati nove 
tehnologije i nove metode rada u skladu sa zahtjevima vremena u kojemu djeluje. 

 
Nadalje, Vlada Republike Hrvatske podržava pokretanje znanstveno-

istraživačke suradnje Centra s drugim institucijama, ali smatra da Centar nije ostvario 
značajnu suradnju sa stranim istraživačkim i arhivskim institucijama, koja je nužna ne samo 
radi prijenosa novih znanja i metoda rada, već i radi pronalaženja novih izvora financiranja i 
diverzifikacije programskih sredstava. Naime, Centar se još uvijek previše oslanja na 
Ministarstvo kulture kao jedini izvor financiranja programskog rada, a koje financiranje, zbog 
recesije i smanjenih mogućosti izdvajanja sredstava za kulturne djelatnosti, iz godine u godinu 
stagnira što se odražava negativno i na rad Centra. Kako bi se osigurala dugoročna održivost, 
napredak rada i razvoj Centra nužno je da se Centar orijentira na razvijanje međunarodne 
suradnje sa sličnim institucijama unutar Europe, kako bi se otvorila mogućnost za stručno 
usavršavanje djelatnika Centra za nova istraživanja, te za pristup različitim izvorima 
financiranja.  

 
Iz dostavljenog Izvješća vidljivo je da je Centar i protekle godine posvetio 

veliku pažnju promotivnom radu putem javnih tribina, izložbi, te odgojno-obrazovnih 
aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Međutim, Vlada Republike Hrvatske smatra 
da i na tom području djelovanja Centar mora uzeti u obzir nove okolnosti i jasnije profilirati 
svoje područje djelovanja, osobito zbog činjenice da je započela s radom javna ustanova 
"Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", čiji je cilj postati središnje mjesto na 
kojemu će na moderan, suvremen i dostojanstven način nove generacije učiti o vrijednostima 
Domovinskog rata. 

 
 

  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Andreju 
Zlatar Violić, ministricu kulture, prof. Berislava Šipuša, zamjenika ministrice kulture, te 
Tamaru Perišić i mr. sc. Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnice ministrice kulture. 
 
 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
    Zoran Milanović 
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