Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine
Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci
od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017. godine). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i
korisnicima arhiva.
Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu, dostupna je u
nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.
Red.br. Imatelj

Gradivo stvaratelja
iz čl. 21a Zakona
(NN 46/2017)

Vrijeme
nastanka
gradiva

Datum
zaprimanja
popisa

Količina u
d/m (cca)

Poveznica na popisgradiva

1.

Županijski sud u
Karlovcu

Okružni sud u
Karlovcu

1945.-1990.

27.06.2017. 36

Županijski sud u Karlovcu

2.

Općinski sud u Karlovcu

Općinski sud u
Karlovcu (Kotarski
sud u Karlovcu),
Općinski sud u
Ozlju, Općinski sud
u Vojniću (Kotarski
sud u Vojniću),
Općinski sud u
Slunju (Kotarski
sud u Slunju),
zajedno s
gradivom
zemljišno-knjižnih
odjela u Karlovcu,
Ozlju,
Slunju,Vojniću,
Ogulinu i
Vrbovskom

1879.-1990.

16.10.2017. 772,75

Općinski sud u Karlovcu
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3.

Općinski sud u Karlovcu
Stalna služba u Ogulinu

Općinski sud u
Ogulinu (Kotarski
sud u Ogulinu),
Općinski sud u
Vrbovskom

1901.-1990.

16.10.2017. 166,30

Općinski sud u Karlovcu Stalna služba u Ogulinu

4.

Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba u Karlovcu

Okružni privredni
sud Karlovac

1946.-1990.

25.09.2017. 150
02.11.2017.

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

5.

Županijsko državno
odvjetništvo u Karlovcu

Okružno javno
tužilaštvo u
Karlovcu, Okružno
javno tužilaštvo u
Gospiću

1945.-1990.
[1991.-1997.]

15.11.2017. 77,40
03.04.2018.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu

6.

Općinsko državno
odvjetništvo u Karlovcu

Općinsko javno
tužilaštvo u
Karlovcu, Općinsko
javno tužilaštvo u
Ogulinu, Javno
pravobranilaštvo u
Karlovcu, Javno
pravobranilaštvo u
Ogulinu

1948.-1990.
[1991.]

16.11.2017. 45,34

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu

