PRIJEDLOG
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine,
br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi sa člankom 68. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
(Narodne novine, br. 105/97, 64/2000 i 65/2009) i prethodnim mišljenjem Povjerenstva za
sređivanje arhivskog gradiva od posebnog nacionalnog interesa i postupanje po zahtjevima za
uvid i njegovo korištenje, od 19. studenoga 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske je na
sjednici održanoj _____________ 2014. godine donijela
ODLUKU
o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata
Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske,
Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
i Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
I.
Prestaje važiti stupanj tajnosti dokumenata, koji su pohranjeni u Hrvatskom državnom
arhivu, prema popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
II.
Zadužuje se Hrvatski državni arhiv da iz dokumenata iz točke I. ove Odluke izdvoji
gradivo koje se odnosi na osobne podatke (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei,
sudski, porezni, financijski i sl.), popiše ga te odredi rokove dostupnosti za korištenje sukladno
propisima.
Hrvatski državni arhiv omogućit će uvid u dokumente iz točke I. ove Odluke te njihovo
korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih
podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011 i 106/2012 – pročišćeni
tekst).
III.
Povjerenstvo za sređivanje arhivskog gradiva od posebnog nacionalnog interesa i
postupanje po zahtjevima za uvid i njegovo korištenje ažurirat će popis arhivskog gradiva u
dijelu koji se odnosi na dokumente iz točke 1. ove Odluke i uputiti potrebne obavijesti,
sukladno odredbama Poslovnika o radu Povjerenstva.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
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OBRAZLOŽENJE

Hrvatskom državnom arhivu podneseni su zahtjevi za uvid i korištenje arhivskog
gradiva i to:
- Darka Hudelista za dokumentaciju Predsjedništva SR Hrvatske, Savjeta za zaštitu
ustavnog poretka, sjednica od 1983. do 1985. godine, u svrhu pisanja knjige "Raspad
Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države", te sjednica od 1975. do 1986.
godine u svrhu pisanja knjige "13. stoljeća kršćanstva u Hrvata",
- Odvjetničkog društva Pavlović & Pavlović za dokumentaciju Predsjedništva SR
Hrvatske, Savjeta za zaštitu ustavnog poretka, Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i
Sabora SR Hrvatske, i to sjednica od 1982. do 1984. godine, za potrebe sudskog
postupka,
- odvjetnika Ante Nobila za dokumentaciju Predsjedništva SR Hrvatske, Savjeta za
zaštitu ustavnog poretka, sjednica od 1982. do 1984. godine, za potrebe sudskog
postupka.
Povjerenstvo za sređivanje arhivskog gradiva od posebnog nacionalnog interesa i
postupanje po zahtjevima za uvid i njegovo korištenje pregledalo je zatraženo arhivsko gradivo
i utvrdilo da ono ne sadrži podatke čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za
nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, te dostavilo Vladi Republike
Hrvatske prethodno mišljenje kojim predlaže da se s predmetno arhivsko gradivo deklasificira i
učini dostupnim javnosti i korisnicima Hrvatskog državnog arhiva. Povjerenstvo također
predlaže da iz predmetnog arhivskog gradiva Hrvatski državni arhiv izdvoji gradivo koje se
odnosi na osobne podatke, te odredi rokove dostupnosti za korištenje sukladno propisima.
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima propisuje da je javno arhivsko gradivo u pravilu
dostupno za korištenje 30 godina nakon nastanka. S obzirom da je od nastanka predmetnog
arhivskog gradiva proteklo 30 ili više godina, da je utvrđeno da ono ne sadrži podatke čijim bi
objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes
Republike Hrvatske, ocijenjeno je da su se stekli uvjeti za utvrđivanje prestanka roka važenja
stupnja tajnosti predmetnim dokumentima te se predlaže s njih skinuti oznake tajnosti i učiniti
ih dostupnim javnosti u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i Zakona o
zaštiti osobnih podataka.
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