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Klasa: 080-02/17-02/252
Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 24. kolovoza 2017

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: a) Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i dijela članova Upravnog
vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 

b) Prijedlog odluke o imenovanju potpredsjednika i dijela članova Upravnog 
vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Odredbom članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno- 
dokumentacijskom centru Domovinskog rata (Narodne novine, broj 178/04), utvrđeno je da 
predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno- 
dokumentacijskog centra Domovinskog rata imenuje i raziješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade 
Republike Hrvatske.

U smislu odredbe članka 12. stavka 5. citiranoga Zakona, predsjednik, 
potpredsjednik i članovi Upravnoga vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata imenuju se na četiri godine.

Kako dosadašnjem potpredsjedniku i dijelu članova Upravnog vijeća Hrvatskog 
memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata ističe mandat od četiri godine, Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine utvrdila Prijedlog odluke o 
razrješenju potpredsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o 
imenovanju potpredsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Navedeni prijedlozi odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u
prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. se. Ninu Obuljen Koržinek, ministricu kulture, Krešimira 
Partla i dr. se. Ivicu Poljičaka, državne tajnike u Ministarstvu kulture, te Maricu Mikec, doc. dr. se. 
Ivu Hraste Sočo, Blaža Žilića i Davora Trupkovića, pomoćnike ministrice kulture.

Prilog: svezak

-SJEDNIK

idrej Plenković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 12. stavka 3. Zakona o 
Hrvatskom memorij alno-dokumentacij skom centru Domovinskog rata (Narodne novine, broj 
178/04), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA 

UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG
CENTRA DOMOVINSKOG RATA

I.

Razrješuje se IVAN GRUJIĆ dužnosti potpredsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog 
memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata.

II.
Raziješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog 

centra Domovinskog rata, radi isteka mandata:

- dr. sc. FILIP HAMERŠAK
- prof. dr. sc. DAMIR AGIČIĆ
- dr. sc. NIKICA BARIĆ
- dr. sc. DAVOR MARIJAN.
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Urbroj:

Zagreb,
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HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 12. stavka 3. Zakona o 
Hrvatskom memorij alno-dokumentacij skom centru Domovinskog rata (Narodne novine, broj 
178/04), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA 

UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG
CENTRA DOMOVINSKOG RATA

I.

Imenuje se dr. sc. FILIP HAMERŠAK potpredsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog 
memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

II.
Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog 

rata, imenuju se:

- NELA KUŠANIĆ
- MARIJO RELJANOVIĆ
- dr. sc. NIKICA BARIĆ
- dr. sc. DAVOR MARIJAN.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



BASK' C V - ENGI .ISH (Iasi update January 2017)

Filip Hameršak (1975) graduated philosophy, comparative literature and law at the University 
of Zagreb. In the 2001-2010 period he worked as author and editor at the Miroslav Krleža 
Lexicographic Institute, contributing mostly to 20lh Century political, cultural, legal and 
military history in Hrvatski biografski leksikon (Croatian Biographic Lexicon), various 
periodicals and collected papers. In the 2010-2014 period he worked at Zagreb Faculty of 
Law, Chair of Croatian Legal and State History, since 2013 as a senior teaching assistant. 
Since 2014 he has again been working at the Miroslav Krleža Lexicographic Institute, mainly 
in Hrvatski biografski leksikon, of which he was appointed an assistant editor-in-chief in 
2015.

I lis 2013 doctoral thesis Croatian Autobiography and The First World War was published by 
the Zagreb-seated publishing house Naklada Ljevak d.o.o.. tilled Tamna strana Marsa (lite 
Dark Side of Mars).

Since 2010 he has been a member of Društvo za hrvatsku povjesnicu (Croatian National 
Historical Society) managing board, in 2013 also appointed to Povjerenstvo za koordinaciju 
obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata (The First World War Centenary State Co
ordination Commitee) and to the Hrvatski memorijalno-dokumenlacijski centar Domovinskog 
rata (Croatian Homeland War Memorial and Documentalional Centre) managing board.

In 2015 he has co-founded and been elected president of Udruga 1914-1918, a Croatian non
government organization dedicated to the long neglected research and memory of the First 
World War.

Bibliography and conferences: http://bib.irb.hr/lista-radova7autor~257213&lang=EN

CV - CROATIAN (osuvremenjeno siječnja 2017)

Filip Hameršak rođen je 1975. u Zagrebu, gdje je završio II, opću gimnaziju te diplomirao na 
Filozofskom (prof, filozofije i komparativne književnosti) i Pravnom fakultetu (dipl. pravnik). 
Godine 2013. na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu obranio doktorski rad Hrvatska 
autobiografija i Prvi svjetski ral, potkraj godine objavljen kao knjiga Tamna strana Marsa, u 
izdanju Naklade Ljevak d. o. o.
Od 2001. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, pretežno u Hrvatskom 
biografskom leksikonu (gl. ur. Trpimir Macan), u kojem je bio član uredništva zadužen za 
pisanje i uređivanje biobibliografskih članaka iz područja suvremene političke, pravne i 

kulturne povijesti i publicistike te vojništva, filozofije, sociologije i politologije, a sličnim je 
temama surađivao i u drugim zavodskim izdanjima, npr. kao autor u Književnoj enciklopediji 
(g|. ur. Velimir Visković, 2010-2011) te kao urednik-autor za vojništvo u Hrvatskom općem 
leksikonu (gl. ur. Mladen Klemenčić; 2012).
Od 2010. do 2014. bio je zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za 
povijest hrvatskoga prava i države, od 2013. kao viši asistent.
Od 2014. opet radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, pretežno u Hrvatskom 
biografskom leksikonu, gdje je 2015. imenovan pomoćnikom glavnoga urednika Nikše 
Lučića.



Uz navedenu djelatnost, u periodicima Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. Časopis za 
suvremenu povijest. Quest (Milano), Krakowskie Slutiia r Hislorii Pahstva i Prava. 
Historijski zbornik. Povijest u nastavi, S/utlia lexicographica. Kolo, Hrvatska revija. 
Književna republika, 15 dana i Zadarska smotra te u zbornicima Biohibliographica, 1—2, / 
Croat i a Trieste, Godina 1918. - prethodnice, zbivanja, posljedice, Bogišić i kultura sjećanja, 
Mate Ujević danas. Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine. Dani Hvarskoga kazališta 
i Most objavio je dvadesetak znanstvenih radova i osvrta, uglavnom iz područja novije 
kulturne, pravne i socijalne povijesti, a 2014-2015. priredio je niz pretisaka memoarskih i 
promidžbenih djela vezanih uz Prvi svjetski rat.
Suautor je nastavnoga priručnika o Prvom svjetskom ratu (Školska knjiga, 2014) te 
koscenarist igrano-dokumentarnoga filma Hrvatska u Prvom svjetskom ratu (Hrvatska 
radiotelevizija, 2014), izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i u inozemstvu.
Izvan dviju matičnih ustanova bio je 2009-10. član uredništva Hrvatske revije Matice 
hrvatske te 2013-16. član uredničkoga vijeća časopisa Pilar Instituta za društvena istraživanja 
Ivo Pilar. Od 2010. i ponovo od 2014. član upravnoga odbora Društva za hrvatsku povjesnicu, 
2012-15. podpredsjednik Inicijativnoga odbora za obilježavanje 100-godišnjice Prvoga 
svjetskoga rata ustrojenoga pod okriljem Hrvatskoga instituta za povijest, u kojem je svojstvu 
odlukom Vlade Republike Hrvatske 2013. imenovan u državno Povjerenstvo za koordinaciju 
obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, a odlukom Hrvatskoga sabora od te je 
godine i član upravnoga vijeća Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskoga centra 
Domovinskog rata.
Suosnivač je i od 2015. predsjednik Udruge 1914-1918, proizašle iz spomenutoga 
Inicijativnoga odbora, čiji blog uređuje od 2016.

Bibliografija i sudjelovanje na skupovima: httD://bib.irb.hi7lista-radova?autoi-257213



Curriculum Vitae

Opći podaci

Osobine

Volonterski rad 

Radno Iskustvo

Obrazovanje

Znanja i vještine

Ime i prezime 
Adresa 
Telefon 
E-mall adresa 
Spol
Datum rođenja

Nela Kušanlć
A.B.Šimića 9, Sisak 44000
044/535-292
nela.kusanlc@dask.hr
Žensko
28.11.1962.

marljiva, komunikativna,, tolerantna, pouzdana, samostalna, motivirana, svakom zadatku 
pristupam savjesno i odgovorno, i dalje spremna usvojiti nova znanja i vještine

Svibanj 1996. -
Ravnateljica (Povijesnog) Državnog arhiva u Sisku

Veljača 1994. - Svibanj 1996.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Povijesnog arhiva u Sisku

Ožujak 1987. -Veljača 1994.
Arhivistica u Povijesnom arhivu u Sisku

Veljača 1985. - Rujan 1985.
Administrativna tajnica u Odjelu za održavanje INA Rafinerije nafte Sisak

Fakultet 1981. -1986. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
• program političkih znanosti

Srednja škola 1977.-1981.
CUO Vladimir Majder Kurt Sisak (upravno birotehničkl smjer)

Rad na računalu MS Office, Internet

Materinski jezik Hrvatski



Strani jezici Ruski (u razumijevanju i govoru)
Engleski (u razumijevanju)

Komunikacijske
vještine

Vještine usmenog i pismenog izražavanja stečene tijekom 
kontinuiranog rada s ljudima i prezentacijske vještine stečene 
tijekom studiranja i radnog iskustva.

Organizacijske / 
rukovoditeljske 
vještine

Smisao za organizaciju rada i rješavanje više poslova istovremeno i 
njihovog uspješnog usklađivanja stečen višegodišnjim iskustvom na 
odgovornim ravnateljskim poslovima.

Poslovne vještine Iskustvo u poslovnoj suradnji, timskom radu.
Odgovorno samostalno rješavanje zadataka, ali i spremnost na 
timski rad.

Dodatne
informacije

Dodatna znanja, 
vještine, Interesi

Cjeloživotno razvijanje vlastite kreativnosti kroz različite projekte.



ŽIVOTOPIS

-- w .... -."sr.".-

Rođena sam u Sisku, 1962. godine gdje sam završila osnovno i srednje obrazovanje. Visoku 
stručnu spremu i zvanje, diplomirani politolog, stekla sam 1986. godine, diplomirajući na 
Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U arhivskoj službi radim od 2. ožujka 1987. godine, prvo na radnom mjestu arhivista u 
Državnom arhivu u Sisku (tada Historijski arhiv Sisak), a od 1994. godine, iznenadnim 
odlaskom bivšeg ravnatelja Arhiva u Sisku u invalidsku mirovinu, imenovana sam osobom 
koja obnaša dužnost ravnatelja do imenovanja novoga ravnatelja. Kao „vršitelj dužnosti 
ravnatelja" radila sam do 1996. kada sam na temelju javnog natječaja izabrana za ravnateljicu 
Povijesnog arhiva u Sisku. Ovu dužnost obavljam i danas. Stručno zvanje: arhivist stekla sam 
1991. godine položivši stručni ispit za ovo zvanje.

U početku, kao arhivistica, radila sam pretežito na poslovima stručne obrade arhivskih 
fondova i zbirki, tj. na sređivanju, popisivanju i opisivanju gradiva, izradi sumarnih inventara 
u skladu s potrebama Arhiva i tadašnjim pravilima (običajima) struke. No, kako je u malim 
ustanovama poput sisačkog Arhiva, kontinuirano funkcioniranje svih bitnih dijelova radnoga 
procesa moguće ostvariti jedino ako su svi djelatnici spremni i sposobni, u trenutku kada je to 
nužno, odraditi i druge poslove koji nisu u opisu njihova radnog mjesta, radila sam po nalogu 
ravnatelja i na drugim stručnim poslovima Arhiva, primjerice u radu povjerenstva za 
valorizaciju arhivskog gradiva koje se nalazi kod imatelja/stvaratelja, rješavanju zahtjeva 
korisnika, tj. izdavanju uvjerenja o podacima iz gradiva kao i preslika traženih dokumenata, 
ali i istraživanju gradiva na zahtjev korisnika i dr.

Ravnateljsku funkciju doživljavala sam i obnašala u skladu sa Statutom DASK (čl.9) kao 
voditelj stručnih poslova Arhiva. Dakle, ne samo kao organizator već kao kreator ideja, pa i 
njihov realizator. Traženju odgovarajućeg i izvedivog rješenja akutnog problema nedostatnog 
prostora za smještaj arhivskog gradiva, ali i nedostatnog i neadekvatnog radnog prostora ove 
ustanove, posvetila sam najviše vremena i energije. Realizacija projekta dogradnje postojeće 
zgrade Arhiva u Sisku, trajala je punih šest godina, od izrade projektnog zadatka i idejnog 
rješenja 2001. godine, do useljenja u rekonstruiranu zgradu u listopadu 2007. godine. Ovime 
je Državni arhiv u Sisku, od ustanove čiji je stručan rad zbog razmjera ovoga problema bio 
već 1990-ih sveden na najnužnije poslove, prerastao u suvremenu, funkcionalnu ustanovu. 
Iskustva i primjer sisačkog Arhiva u rješavanju ovoga problema, između ostalog, opisala sam 
u knjizi: Državni arhiv u Sisku, 1962-2012., izdanoj povodom 50. obljetnice postojanja i rada 
ove ustanove.

Funkcionalna zgrada kao i nova, suvremena oprema, omogućila je bržu uslugu korisnicima, 
ali i otvaranje vrata arhiva široj javnosti, tj. prezentiranje djelatnosti i arhivskog gradiva koje 
čuvamo u svojim spremištima kroz organiziranje izložaba arhivskoga gradiva, organizaciju 
stručnih tečajeva za djelatnike u pismohranama, organiziranje predavanja učenicima lokalnih 
škola.

Od 2009. godine Arhiv ima svoje web stranice: www.dask.hr čiju sam koncepciju kao i sve 
objavljene tekstove sama izradila, a stranice još uvijek samostalno ažuriram kao 
administrator. Potpisujem ideju i koncepciju posebne tražilice matičnih knjiga 
(http://www.dask.hr/trazilica) instalirane na web stranicama DASK kojom korisnicima
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omogućavamo brz i lagan pristup bazi podataka o matičnim knjigama, a koja sadrži podatke o 
postojanju, vrsti i obliku matičnih knjiga relevantnih za sisačko arhivsko područje, ali i o 
mjestu (ustanovi, instituciji) u kojoj se čuva određena matična knjiga. U linku: 
http://www.dask.hr/digitalne-zbirke predstavljamo digitalizirano arhivsko gradivo Državnog 
arhiva u Sisku, ali i gradivo koje se čuva u drugim arhivskim ustanovama, a relevantno je za 
povijest sisačkoga područja. Primjer je zbirka: „Obrana sisačke gospoštije od Turaka66 nastala 
suradnjom HDA i DASK kojom se predstavlja izbor gradiva Nadbiskupijskog arhiva u 
Zagrebu. Ovu sam digitalnu zbirku predstavila i na Trećem festivalu hrvatskih 
digitalizacijskih projekata, 17. svibnja 2013. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

U ime DASk sam aktivno sudjelovala u pripremi podataka za Pregled arhivskih fondova i 
zbirki Republike Hrvatske, HDA (2006) Zagreb. U intemetsku aplikaciju ARHiNET unosila 
sam i kreirala podatke za većinu fondova DASk iz oblasti gospodarstva i tzv. 
društvenopolitičkih organizacija sa sisačkog arhivskog područja, dijelom i za fondove uprave, 
kao i podatke o stvarateljima istih fondova te kontrolirala i poticala ažuriranje podataka koje 
su unosili drugi stručni djelatnici Državnog arhiva u Sisku.

Samostalno ili u suradnji s kolegama autorica sam slijedećih izložaba arhivskoga gradiva kao 
i popratnih kataloga:

- Od latenskih nastambi do suvremene arhivske zgrade, Zdenko Burkowsky, Nela 
Kušanić, Gradski muzej Sisak - Državni arhiv u Sisku, rujan 2007.;

- Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugoga svjetskoga rata, Šetnja kroz arhivsko 
gradivo, Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku, studeni 2011;

- Školske spomenice, Nela Kušanić, Snježana Žegor, Državni arhiv u Sisku, lipanj 2014.

Jednom godišnje, počevši od 2001. godine do 2013. sudjelovala sam kao predavač na tečaju 
za arhivare sa sisačkog arhivskog područja, organiziranog u prostorijama Državnog arhiva u 
Sisku. Održala sam po dva predavanja na svakom tečaju s temama: Arhivi i arhivska 
djelatnost - osnovni pojmovi, te Predaja gradiva nadležnom arhivu i korištenje gradiva u 
arhivima .

Bila sam urednica slijedećih izdanja Državnog arhiva u Sisku:

- Gospodarski arhivi, I.Šustić, N. Kušanić, N. Sarkotić (2001) Sisak
- Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku, N. 

Križanić, N. Kušanić, N. Sarkotić (2002)
- Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno središte Banske 

krajine, 1777. — 1871., dr.sc. Ivica Golec (2003), Sisak;
- Prilog gospodarskoj povijesti Siska između dva svjetska rata, Dr.sc. Mira Kolar 

Dimitrijević (2005), Sisak;
- Od latenskih nastambi do suvremene arhivske zgrade, Katalog izložbe, Z. Burkowsky, 

N. Kušanić, Gradski muzej Sisak - Državni arhiv u Sisku (2007), Sisak;
- Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugoga svjetskoga rata - Šetnja kroz arhivsko 

gradivo, Katalog izložbe, N. Kušanić (2011), Sisak;
- Državni arhiv u Sisku, 1962-2012, N. Kušanić (2011), Sisak;
- Razvoj novčanih zavoda na području današnje Sisačko-moslavačke županije, 1860. -

1945., dr.sc. Ivica Golec (2014), Sisak;
- Školske spomenice, Katalog izložbe, N. Kušanić, S. Žegor (2015), Sisak .
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Član sam Hrvatskog arhivističkog društva od 1991. godine, a član Predsjedništva ovoga 
strukovnog udruženja sam u dva mandata i to u razdoblju od 2005. do 2013. godine. Od 1994. 
godine do danas sudjelovala sam na svim stručnim savjetovanjima i kongresima Hrvatskog 
arhivističkog društva, a u razdoblju od 2012. do 2014. i u radu Sekcije za zakonodavstvo.

Rješenjem Ministarstva kulture (od 12.1. 2001.) bila sam član Povjerenstva za provjeru 
stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama na području nadležnosti Državnog arhiva 
u Sisku, sve do 2004. godine.
U funkciji zamjenika člana Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci bila 
sam od 2004.do 2015. godine.
Trenutno sam član zamjenik Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i 
registratumog gradiva.

U dva navrata sudjelovala sam u radu Povjerenstva za vrednovanje programa arhivske 
djelatnosti (Komisije za arhivsku djelatnost) Ministarstva kulture, 1999. i 2014. godine.

3



ŽIVOTOPIS

Rođen sam 3. svibnja 1963. u Splitu. Osnovnu i Srednju Ekonomsku školu završio sam 
u Omišu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu diplomirao sam studijske 
grupe A1 Povijest i A2 Sociologiju. Od travnja 1992. pripadnik sam 4. gardijske brigade 
Hrvatske vojske. Po završetku Domovinskog rata nakon operacije koljena (posljedica 
ranjavanja na Dubrovačkom ratištu 1992.) u sklopu profesionalne rehabilitacije pohađam 
poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Iz 4. gardijske brigade 
2001. prelazim u Vojni muzej Ministarstva obrane Republike Hrvatske na mjesto Načelnika 
odjela za hrvatsko domobranstvo. Nakon preustroja muzeja radim na mjestu Voditelja 
stručnog odjela, te potom nakon nove reorganizacije i smanjenja broja zaposlenih na mjestu 
Višeg stručnog savjetnika za muzejsku građu. Od 1. srpnja 2017. zaposlen sam na mjestu 
Voditelja Odjela Vojnog muzeja i izložbenih djelatnosti MORH-a.

U sklopu redovitog posla sabiranja, istraživanja i prezentacije muzejske građe 
koautor sam koncepcije izložbe Sjećanje na Domovinski rat te autor izložbenih cjelina 
Hrvatska ratna mornarica u obrani Jadrana i Promidžba u Domovinskom ratu ( postavljenoj u 
Muzejsko-galerijskom centru Klovićevi dvori, 1.10. -1.11. 2001., te u Sisku 2002. ) Autor sam 
knjige Hrvatski ratni plakat 1991.-1995. (Zagreb, 2010.) i više izložbi s temom hrvatskog 
ratnog plakata postavljenih u Kninu, Zagrebu, Sesvetama, Novskoj, Omišu. Autor sam izložbe 
prigodom proslave 15-godišnjice oslobođenja dubrovačkog područja postavljenoj 2007. u 
foajeu Gradskog kazališta Marin Držić u Dubrovniku.

Također, autor sam više znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih znanosti 
te sudionik više znanstvenih skupova.

Izvod iz bibliografije:

- Hrvatski ratni plakat 1991.-1995./ Croatian war poster 1991.-1995./ Kroatisches 
Kriegplakat 1991.-1995., Vojni muzej MORH-a / Memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata Zagreb, 2010, str. 360.

- Pečat omiškog kneza Nikole Hodimirova Kačića iz 1245. Godine, Anali Zavoda za 
povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, br. 38,
2000., str. 89-102;

- Enciklika Grande Munus i pitanje obnove glagoljaštva u Dalmaciji, Radovi Zavoda za 
povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, br.43, 2001., 
str. 355-374;

- Obnova mira između Omiša i Dubrovnika primjenom vražde 1262. Omiški ljetopis, br. 
3, 2005., str. 65-72;

- Hrvatska ratna mornarica u obrani Jadrana, Hrvatski vojnik 11(2001) br. 77, str. 24
25;

- Zapovjednik dubrovačkog ratnog brodovlja Mato Vitov Giorgi (1329. -1400.), 
Dubrovački horizonti br. 40,2000; str. 86-95;

- Glagoljaši Zadarske nadbiskupije i hrvatski nacionalni pokret, Znanstveni skup 
sedamnaest stoljeća zadarske crkve, Zadar 2004.

- Političko-upravni odnosi između Poljica i Venecije na osnovu dukale Andree Grittia iz
1537., Znanstveni skup o Poljicima u povodu tisućljetnice postojanja (II. dio). Zagreb, 
2016. ( u pripremi za tisak)

Marijo Reljanović. prof.



Životopis - dr. sc. Nikica Baric

Dr. sc. Nikica Borić rođen je 28. prosinca 1975. u Zagrebu, gdje jc završio osnovnu školu i 
gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. upisao jc dvopredmelni studij 
engleskog jezika i književnosti i povijesti. Diplomiran je 24. studenoga 1999. godine.

U akademskoj godini 1999.-2000. upisao je poslijediplomski (magistarski) studij 
povijesti. Od 21. svibnja 2001. zaposlen je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za 
povijest na znanstvenom projektu Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat (1990.
1995.-199S.). Magistrirao je u lipnju 2002. s radom Kopnena vojska domobranstva Nezavisne 
Države Hrvatske. 1941.-1945. Prerađeni i nadopunjeni magistarski rad objavio je 2003. kao 
knjigu Ustroj kopnene vojske domobranstva Nezavisne Države Hrvatske, 1941.-1945. Nakon 
toga, u skladu s obavezama na znanstvenom projektu izradio je i u studenom 2004. obranio 
doktorsku disertaciju pod naslovom Republika Srpska Krajina na području Republike 
Hrvatske 1990.-1991.-1995. (secesija, glavne značajke i slom). Prerađena i nadopunjena 
disertacija je u rujnu 2005. objavljena kao knjiga Srpska pobuna u Hrvatskoj, 1990.-1995.

Knjigu Ustaše na Jadranu, Uprava Nezavisne Države Hrvatske u jadranskoj 
Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije objavio je 2012., a temelji se na višegodišnjem 
istraživanju raznovrsnih neobjavljenih izvora iz razdoblja Drugoga svjetskoga rata.

Osim toga objavio je veći broj znanstvenih radova koji se bave različitim aspektima 
hrvatske povijesti 20. stoljeća. Ovi radovi objavljeni su na temelju istraživanja u većem broju 
arhivskih ustanova u Hrvatskoj. Istraživao je u arhivima u Zagrebu, Karlovcu, Petrinji, Rijeci, 
Splitu i Šibeniku. U različitim časopisima objavio je i više od 30 prikaza različitih hrvatskih i 
stranih knjiga, djela raznih američkih, britanskih, njemačkih, talijanskih i slovenskih 
povjesničara.

Od akademske godine 2002./2003. do akademske godine 2004./2005. na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu držan je kolegij "Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu".

Od 2002. tajnik je i Član uredništva Časopisa za suvremenu povijest Hrvatskog 
instituta za povijest, a od 2007. postaje glavni i odgovorni urednik tog časopisa.

Važniji radovi:

- "Pučko-ustaški zbor generala Melzgera i općenarodna obrana u NDH krajem
Drugog svjetskog rata", Časopis za suvremenu povijest, br. 1., Zagreb 2000., 
29.-49. '

- "General August Marić: životopis jednog hrvatskog časnika", Časopis za 
suvremenu povijest, br. 2., Zagreb 2001., 355.-385.

- "Njemačka manjina u dokumentima banskih vlasti Banovine Hrvatske 1939.
1941.", Časopis za suvremenu povijest, br. 2., Zagreb 2002., 435.-470.

- (u suautorstvu s Vladimirom Geigerom), "Odjeci i obilježavanja 5. prosinca
1918. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj", Časopis za suvremenu povijest, br. 3., 
Zagreb 2002., 833.-851. ’

- "Šibenik pod upravom Nezavisne Države Hrvatske", Časopis za suvremenu
povijest, br. 2., Zagreb 2003., 513.-543. __

- "Je li 1995. Hrvatska počinila 'etničko čišćenje' Srba?", Časopis za suvremenu 
povijest, br. 2., Zagreb 2004., 441 .-461.

- "Neredi na Sinjskoj alci 1935. godine", Časopis za suvremenu povijest, br. 3, 
Zagreb 2006., 939.-953.



- "Posjet britanskog kralja hdwarda VIII Kraljevini Jugoslaviji u kolovozu
1936.", Tokovi i.storije, Časopis instituta za noviju isloriju Srbije. 4/2006., 
Beograd 2006., 57.-71. '

- "Djelovanje Vlade Srpske autonomne oblasti Krajine tijekom 1991. godine", 
Časopis za suvremenu povijest, br. 1, Zagreb 2008., 65.-84.

- "Nezavisna Država Hrvatska i Boka Kotorska nakon kapitulacije Kraljevine
Italije u rujnu 1943. godine", Časopis za suvremenu povijest, br. 3, Zagreb 
2008, 895.-910. '

- "O okolnostima i posljedicama smjene predsjednika Vlade Republike Srpske 
Krajine Borislava Mikclića 1995. godine". Islorija 20. veka. časopis instituta 
za suvremenu isloriju, br. I. Beograd 2010, 151.-168.

- "Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 1992.-1995. (s
naglaskom na Slavoniju i Baranju)". Scrinia Slavonian, godišnjak Podružnice 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, svezak 
10, Slavonski Brod 2010, 495.-525. ' ‘

- "Politika Nezavisne Države Hrvatske prema Srbiji", Islorija 20. veka, časopis 
Instituta za savremenu isloriju. br. 1, Beograd 2011, 115.-126.

- "Osnutak i razvoj službe unutrašnjih poslova srpskih autonomnih oblasti u
Hrvatskoj 1991.", 1st or ija 20. veka, časopis Instituta za savremenu isloriju, br. 
2, Beograd 2011,75.-86. '

- "Srpska oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem - od 'Oluje' do 
dovršetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja (prvi dio)", Scrinia 
Slavonica, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest, svezak 11, Slavonski Brod 2011,393.-454.

- "The Establishment and Public Activity of the Serbian People's Party in 1991", 
Review of Croatian History, VII.. No. 1. Zagreb 2011,79.-102.

Knjige

1. autor:

- Ustroj kopnene vojske domobranstva Nezavisne Države Hrvatske, I94I.-i945., 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2003.

- Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Golden marketing-Tehnička knjiga, 
Zagreb 2005.

- Ustaše na Jadranu, Uprava Nezavisne Države Hrvatske u jadranskoj 
Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije, Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb 2012.

2. koautor:

- Zdenko Radelić, Davor Marijan, Nikica Barić, Albert Bing, Dražen Živić, 
Stvaranje hrvatske države i Domovinski ral, Hrvatski institut za povijest, 
Školska knjiga, Zagreb 2006.

- "The Rise and Fall of the Republic of Serb Krajina (1990-1995)", Croatia 
since Independence, War, Politics, Society, Foreign Relations, Stideuropaische 
Arbeiten 131, R. Oldcnbourg Verlag, MUnchen 2008, 89.-105.

Radovi u zbornicima:



a) na međunarodnim skupovima:

- "Položaj hrvatskog stanovništva na Banovini /a vrijeme 'Republike Srpske 
Krajine' (1991.-1995.)", Dijalog povjesničara-isioričara A1, Zagreb 2004., 429.
448.

- "Dmilar Obradović - prilog poznavanju jedne ljudske sudbine". Dijalog 
povjesničara-isioričara 9, Zagreb 2005.. 601 .-619.

- "The Siniša Martić 'Shilt' Group as an Example of Paramilitary Organizing in
the Republic of Serbian Krajina 1991-1995". Guerilla in the Balkans/Gerila nu 
Balkanu, Freedom Fighters, Rebels or Bandits - Researching the Guerrilla 
and Paramilitary Forces in the Balkans/Borci za slobodu, buntovnici ili 
banditi Istraživanje gerile i paramililarnih formacija na Balkanu, Tokyo- 
Belgrade 2007., 245.-270. '

- "Antifašistička borba u Drugom svjetskom ratu u političkim interpretacijama
hrvatskih predsjednika 1991-2006.", Revizija prošlosti na prostorima bivše 
Jugoslavije, Zbornik radova, Institut za i storiju u Sarajevu, Sarajevo 2007. 
211.-233. " ' *

- "Značajke stradavanja hrvatskog stanovništva na području Drniša pod srpskom
okupacijom početkom 1993. godine". Dijalog povjesničara-isioričara 10, 
Zagreb 2008., 279.-295. ' '

- "Wehrmachl, NDH, evakuacija, deportacija i prisilni rad stanovništva u 
Dalmaciji tijekom 1944. godine". Logori, zatvori i prisilni rad u 
Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941.-1945., 1945-1951., Zbornik radova, Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb 2010., 11 l.-l32.

- "Glavne značajke hrvatske politike prema Sloveniji i Srbiji tijekom 1991. 
godine", Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v 
zgodovinskih razsešnoslih, Urednici: Mitja Ference, Jurij Hadalin, Blaž Babič, 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2011., 241 .-250.

- "Relations between the Chetniks and the Authorities of the Independent State 
of Croatia, 1942-1945", Serbia and the Serbs in World War Two, Edited by 
Sabrina P. Ramet and Ola Listhaug, Palgrave Macmillam, Houndmills, 
Basingstoke, 2011., 175.-200.

- "Uloga Mostara kao točke za opskrbu Dalmacije nakon kapitulacije Kraljevine 
Itali je u rujnu 1943. godine", Hum i Hercegovina kroz povijest, Zbornik radova 
s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga
2009., Uredio Ivica Lučić, Knjiga II., Hrvatski institut za povijest, Zagreb
2011., 449.-458.

b) na domaćim skupovima:
- "Glasine o 'Trećem svjetskom ratu' ili 'novom preokretu' u Hrvatskoj 1945. 

godine", 1945. - razdjelnica hrvatske povijest, Zbornik, Hrvatski institut za 
povijest, Zagreb 2006., 221.-239.

- "Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman o jugoslavenskom predsjedniku 
Josipu Brozu Titu", Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije, 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Hrvatskom institutu za 
povijest u Zagrebu 10. i 11. prosinca 2009., Uredila Vijoleta Herman Kaurić, 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, Slavonski Brod, 2011., 313.-340,



Životopis

Dr. sc. Davor Marijan rođen je 30. listopada 1966. godine u Priluci kraj Livna, u Bosni i 

Hercegovini gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je 1985. u Livnu. Na 

Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. završio je dvopredmetni studij povijesti i arheologije. Na 

istom fakultetu magistrirao je 2005. s temom Ustaške vojne postrojbe 1941.-1945., a doktorirao

2006. s temom Jugoslavenska narodna armija i raspad Socijalističke Federativne Republike 

Jugoslavije 1987.-1992. godine.

Od prosinca 1995. do rujna 2001. radio je u Središnjem vojnom arhivu i Vojnom muzeju 

Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Od listopada 2001. radi u Hrvatskom institutu za 

povijest na projektu „Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.-1995.-1998.“. Od

2007. do 2012. bio je voditelj projekta „Republika Hrvatska i Domovinski rat 1991.-1995.- 

2000“. Od proljeća 2003. arhivski je savjetnik u Savjetu za sukcesiju vojne imovine 

Ministarstva obrane Republike Hrvatske za čije je potrebe izradio nekoliko internih analiza.

U ljeto i jesen 2000. sudjelovao je u izradi tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne 

Republike Jugoslavije zbog zločina genocida. Od 2008. do 2013. ponovno je angažiran oko 

tužbe kao voditelj vojno-povijesnog tima.

U svojstvu povijesnog svjedoka-eksperta na sudu u Haagu rujnu 2002. i siječnju 2009. je 

podnio svoju analizu rata u Bosni i Hercegovini i međusobnim odnosima Hrvatske i Bosne i 

Hercegovine i analizu ustroja i djelovanja Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg - Bosna. 

Sudionik je rata u Bosni i Hercegovini.

Bavi se istraživanjem Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Autor je većeg broja 

znanstvenih radova i desetak knjiga.

Značajniji radovi:

- Borbe za Kupres 1942. (1999).;

- Smrt oklopne brigade (2002.);

- Bitka za Vukovar (2004.);

- Oluja (2007);

- Slom Titove armije: JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992. (2008.);

- Obrana i pad Vukovara (2013.);

- Domovinski rat (2016.);

- Hrvatska 1989.-1992.: rađanje države (2017.).
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