
PRIJEDLOG SPORAZUMA 
 
 
Na temelju članka 13. stavka 5. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o 
suradnji na području odgoja i kulture (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 
2/97), Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju sljedeći 
 
 
 

SPORAZUM 
 

o povratu crkvenih matičnih knjiga, knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga 
koje su u vrijeme komunističkog režima nezakonito oduzete Katoličkoj crkvi 

 
 

Članak 1. 
 
Ovim Sporazumom utvrđuje se neprijeporno vlasništvo crkvenih matičnih knjiga, 
knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga nastalih djelovanjem Katoličke crkve, a 
koje su oduzete župama i drugim crkvenim ustanovama nakon 1945. godine, te se 
danas nalaze u državnim arhivima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti,  
knjižnicama, muzejima, matičnim uredima i drugim javnim ustanovama. 
 
 

Članak 2. 
 
Na pismeni zahtjev pojedine biskupije u Republici Hrvatskoj, upućen Ministarstvu 
kulture, Središnjem državnom uredu za upravu i Hrvatskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti, svako će tijelo, najkasnije u roku od šest mjeseci, identificirati i popisati 
zatražene knjige iz članka 1. ovog Sporazuma. Popis knjiga bit će dostavljen 
biskupijama na verifikaciju, nakon čega će nadležno državno tijelo dati naputak i 
nalog za njihov povrat biskupijama na čijem se području nalaze župe i druge crkvene 
ustanove kojima su oduzete spomenute knjige. 
 
 

Članak 3. 
 
Knjige iz članka 1. ovoga Sporazuma koje su potrebne za rad matičnih ureda prije 
povratka biskupijama će se digitalizirati radi omogućavanja rada matičnih ureda. 
Jedna kopija digitaliziranih primjeraka knjiga predaje se biskupijama. 
 

Članak 4. 
 
Biskupije koje nisu u mogućnosti osigurati odgovarajuće uvjete za čuvanje i davanje 
na korištenje spomenute građe ili one koje to žele, mogu sklopiti s Ministarstvom 
kulture, Središnjim državnim uredom za upravu te Hrvatskom akademijom znanosti i 
umjetnosti ugovor o njezinoj trajnoj ili privremenoj pohrani. 
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Članak 5. 
 
Ministarstvo kulture, u smislu članka 13. stavak 2. i 3. Ugovora između Svete Stolice 
i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, na zahtjev pojedinih 
biskupija pomagat će u očuvanju arhivske građe u skladu s propisima Republike 
Hrvatske. 
 
 

Članak 6. 
 
Matične i druge knjige iz ovog Sporazuma na digitalnom i filmskom mediju, koje se 
nalaze u Državnim arhivima ili drugim ustanovama, a služe kao sigurnosna kopija, 
mogu se davati na korištenje zainteresiranima samo uz znanje biskupije koja im je 
vlasnica. 
 
 

Članak 7. 
 
Ovaj sporazum sastavljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna 
strana zadržava dva primjerka. 
 
 

Članak 8. 
 
Ovaj Sporazum stupa na snagu s danom njegova potpisivanja. 
 
 
 
 
Zagreb……………………2005. 
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