
Kut. 1. 
KNJIGE: 
1. Urudžbeni zapisnik strogo povjerljivih spisa     1981.-1991. 
2. Urudžbeni zapisnik      1981.-1985. 
3. Urudžbeni zapisnik      1986.-1990. 
4. Dostavna knjiga 
5. Knjiga zapisnika Zbora radnika    1981.-1983. 
6. Knjiga zapisnika Radničkog savjeta    1981.-1983. 
 
Kut.2. 
7. Knjiga zapisnika Radničkog savjeta     1983.-1984. 
8. Zapisnici Stručnog kolegija    1981.-1983. 
9. Zapisnici Stručnoh kolegija    1984.-1985. 
10. Knjiga zapisnika savjeta kulturno-prosvjetne zajednice       
1987.-1989. 
11. Knjiga zapisnika sindikata radnika u kulturi i obrazovanju    1981.- 
      1989. 
12. Knjiga zapisnika Uredničkog odbora Požeškog zbornika    
1983.-1986. 
13. Evidencije i podaci kulturno-umjetničkih društava. 
 
Kut.3. 
14. Knjiga dojmova   1981.-1983. 
15. Knjiga dojmova   1982. 
16. Knjiga dojmova   1982.-1984. 
17. Knjiga dežurstava Centra za kulturu i obrazovanje 
18. Knjiga dežurstava u Kamenskoj 

 
Kut. 19. 
Strogo povjerljivi spisi , bez broja (kronološki)  1980.-1983. 
 
Kut. 20. 
Strogo povjerljivi spisi , bez broja (kronološki)   1984.-1986. 
 
Kut. 21. 
Strogo povjerljivi spisi , bez broja (kronološki)    1987.-1991. 
 
Kut. 22. 
Opći spisi, br. 5 - 321 / 1981. god. 
 
Kut. 23. 
Opći spisi b.b., 1981. (kronološki) 
 



Kut. 24. 
Samoupravni fond za podizanje, uređivanje i održavanje spomenika 
revolucije 
Centar za kulturu i obrazovanje Slav. Požega - SAS o udruživanju rada 
radnika 
Pravilnik o rasporedu i preraspodjeli radnog vremena radnika Centra za 
kulturu i obrazovanje  
Program i plan rada odjeljenja Političke škole OK SKH Slav. Požega  
(V generacija, 1980/81.) 
Seminarski radovi Političke škole SKH 
Godišnji plan rada Škole za osnovno obrazovanje odraslih pri Centru za 
kulturu i obrazovanje za škol. god. 1981/82. 
Anketni upitnik za analizu izvršenja plana rada 1981. g. i ocjena razvojnih 
mogućnosti u 1982. 
 
Kut. 25. 
Zaštita spomenika kulture 1981.-1990. 
Programi i izvještaji o radu Centra za kulturu i obrazovanje (1981.-1991.) 
 
Kut. 26. 
Opći spisi, br. 1 - 199 / 1982. god. 
 
Kut. 27. 
Opći spisi, br. 202 - 301 / 1982. god. 
Opći spisi b.b.,  1.I.- 25.VI.1982. (kronološki) 
 
Kut. 28. 
Opći spisi b.b., 1.VII.-30.XII.1982. (kronološki) 
Smotre učenika 
XXII susret kazališnih amatera Hrvatske 
SAS o osiguravanju i korištenju sredstava za izvršenje programskih 
zadataka u 1982.god. 
Stanje i problemi izdavačke djelatnosti u općini Slav.Požega 
Kulturni život narodnosti na području zajednice općine Osijek 
Informacija o radu i funkcioniranju SIZ u oblasti društvenih djelatnosti 
Programi rada sekcija, odbora, komisija i drugih organa OK socijalističkog 
saveza radnog naroda  Slav. Požega za vrijeme od svibnja 1982. do travnja 
1983. g. 
Kalendar sjednica Skupštine SIZ-a u oblasti kulture općine Slav. Požega do 
kraja 1982.g. 
Poslovni izvještaj SIZ u oblasti kulture općine Slav. Požega za 1982. g. 
Program kulturnog razvoja općine Slav. Požega za 1983.g. 
Odluka Centra za kulturu i obrazovanje o skupinama poslova i radnih 



zadataka, o potrebnom radnom vremenu za izvršavanje programa i plana 
rada organizacije i o preraspodjeli poslova i radnih zadataka i radnog 
vremena za 1982. g. 
 
Kut. 29. 
Plan i program rada Centra za kulturu i obrazovanje u 1982.g. 
Bibliografska građa o Slavoniji 
Statistički izvještaj kazališta za sezonu 1981/82.g. 
Nacrt rezolucije o ostvarivanju politike društvenog plana razvoja općine 
Slav.Požega od 1981. do 1985.   u 1983. g. 
Plan rada za 1983. g. Narodne knjižnice i čitaonice Slav. Požega 
Plan akcija arheološkog odjela Muzeja Požeške kotline u 1983.g. 
Spisi SIZ-a u oblasti kulture općine Slav. Požega 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljenju 
poslova za 1982. god. 
Diploma Sindikalne škole Hrvtske - Gordana Kapetanović 
 
Kut. 30. 
Opći spisi, br. 2- 170 / 1983. god. 
 
Kut. 31. 
Opći spisi, br. 171 - 245 / 1983. god. 
Opći spisi b.b. , 1983.  (kronološki) 
 
Kut. 32. 
Društveni položaj radne i životne perspektive omladine i zadaci SK 
Program dana kulture vezanih uz MFS 1983. 
Program obilježavanja 20-godišnjice smrti Josipa Pavičića (26.II.1895.- 
21.III.1963.) 
Prijedlog programa rada izdavačke djelatnosti (1983.-1987.) 
Smotra ŠKUD 1983. 
Zaštita na radu u grupaciji organizacija udruženog rada narodnih i 
radničkih sveučilišta Hrvatske  
Samoupravni fond  za podizanje, održavanje i uređivanje spomenika 
revolucije 
Nastavni plan i program odjeljenja političke škole OK SKH Slav. Požega 
(VII generacija, 1982/83) 
Upitnici polaznika Sindikalne škole 1982/83. 
Samoupravni sporazumi o osiguranju i korištenju sredstava za izvršenje 
programskih zadataka u 1983. g. 
Izmjene i dopune samoupravnog sporazuma o ostvarivanju SIZ kulture 
općine Slav. Požega 
Izbori 1983.g. 



Centar za kulturu i obrazovanje - poslovi i radni zadaci nastavnika i ostalog 
osoblja za škol. god. 1982/83. 
Prijednlog programa rada izdavačke djelatnosti (1983.-1987.) 
Plan i program rada Centra za kulturu i obrazovanje  u 1983.g. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljanju 
poslova u 1983.g.  
 
Kut. 33. 
Opći spisi, br. 2- 260 / 1984. 
 
Kut. 34. 
Opći spisi b.b., 1984. (kronološki) 
SAS o osnovama plana SIZ usmjerenog obrazovanja u djelatnosti 
obrazovanja, znanosti, kulture i fizičke kulture SR Hrvatske za 1984. i 
1985. godinu 
Program obilježavanja 100 godišnjice rođenja Miroslava Kraljevića 
(1885.-1913.) 
Program rada Centra za kulturu i obrazovanje 1984.g. 
Izvještaj o izdavanju Informatora za delegacije i delegate u 1983. g. 
Kalendar izložbi Centra za kulturu i obrazovanje Slav. Požega u 1984.g. 
Nastavni plan i program odjeljenja Političke škole SKH Slav. Požega (IX 
generacija , 1984/85.) 
Financijski plan Centra za kulturu i obrazovanje u 1984. g. 
Izvještaji o radu Muzeja Požeške kotline u 1984. g. 
Informacije o stanju u kulturi  
Pravilnici centra za kulturu i obrazovanje u 1984. god. 
Smotra ŠKUD  1984. 
 
Kut. 35. 
Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja i obučavanja radnika 
FTZ-e za poslove neposredne fizičke i tehničke zaštite 
Odluka o radnom vremenu u Centru za kulturu i obrazovanje 
Mjere štednje u Centru za kulturu i obrazovanje u vezi s nestašicom 
energije 
Centar za kulturu i obrazovanje - realizacija programa kulture u 1984. g. 
Lidas 1984. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori  o privremenom obavljanju 
poslova u 1984.g. 
Program rada RJ Narodna knjižnica i čitaonica Slav. Požega za I-III mjesec 
1984.g. 
Opća problematika industrijskih organizacija u siječnju 1984.g. 
Izvod iz zakona o autorskom pravu 
Izmjene i dopune Pravilnika o radnim odnosima radnika u udruženom radu 



Nastavni plan i program odjeljenja Političke škole SKH Slav. Požega (IX. 
generacija, 1984/85.) 
Zadovoljavanje zajedničkih potreba u oblasti privrednih djelatnosti u 1985. 
g. 
SAS o osiguranju i korištenju sredstava za izvršenje programskih zadataka 
u 1984. god. 
 
Kut. 36. 
Opći spisi, br. 2 - 179 / 1985. god. 
 
Kut. 37. 
Opći spisi , br. 180 - 256 / 1985. god. 
Opći spisi b.b., 8.I.-28.VI. 1985. (kronološki) 
 
Kut. 38. 
Opći spisi b.b., 2.VII.-26.XII.1985. (kronološki) 
Nastavni plan i program Političke škole odjeljenja u Slav. Požegi (X. 
generacija 1985/86.) 
Zadovoljavanje zajedničkih potreba u oblasti privrednih djelatnosti u 1986. 
god. 
Društveni plan općine Slav. Požega i investicije u kulturi u razdoblju 
1986.-1990. 
Prijedlog kategorizacije spomenika kulture novije povijesti 
Kriteriji za predlaganje i izbor kandidata z apolaznike Političke škole SKH 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljanju 
poslova 
 
Kut. 39. 
Opći spisi, br. 2 - 253 /b 1986. god 
 
Kut. 40. 
Opći spisi b.b., 1986. (kronološki) 
 
Kut. 41. 
Prijedlog za osnivanje Odbora za očuvanje i zaštitu Kužnog pila od 
daljnjeg propadanja 
SIZ mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske- osnove za 
razvoj službe zajednice i njezine organizacije 
Smotra ŠKUD 1986. 
Trenkovi panduri 
Seminar za voditelje sekcija 
Pregled elemenata standarda i cijena usluga u kulturi u 1986. god. 
Statut i poslovnik Skupštine SIZ kulture, informiranja i tehničke kulture 



općine Slav. Požega 
SAS o godišnjoj raspodjeli sredstava 
KUD-a 1986.-1989. 
Delegati za savjet kulturno-prosvjetne zajednice 
Smotra stiliziranog folklora, plesa  i ritmike 1986. 
Izdavačka djelatnost 1983.-1986. 
 
Kut. 42. 
Delegatski izbori 1986. 
Koncept odjela radničkog i NOP-a u Požeškoj kotlini u sklopu stalnog 
postava Muzeja Požeške kotline 
Nacrt društvenog plana  i srednjoročnog plana uređenja prostora općine 
Slav. Požega 1986.-1990. 
Samoupravni sporazumi za 1986.g. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljanju 
poslova u 1986.g. 
 
Kut. 43. 
Opći spisi, br. 1 - 237 / 1987.god. 
 
Kut. 44. 
Opći spisi b.b., 1987. (kronološki) 
Delegatski izbori 1987. g. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljanju 
poslova za 1987.g. 
Nastavni plan i progarm rada odjeljenja Političke škole SKH Slav. Požega  
(XII generacija, 1987/88.) 
Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti SIZ-a kulture u 1987.g. 
 
Kut. 45. 
Osnovni podaci o spomenicima, spomen-pločama, partizanskim grobljima i 
grobnicama nastalih obilježavanjem značajnih mjesta i događaja iz NOB-e 
Općinski samodoprinos 
Centar za kulturu i obrazovanje - radovi na Rudini u 1987.god. 
Izmjene i dopune pravilnika o stjecanju i raspoređivanju dohotka i čistog 
dohotka Centra za kulturu i obrazovanje 
Spomenik u Kamenskoj 
Spomenici NOB 
 
Kut. 46. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Razni programi rada i izvještaji 
(1979.-1987.) 
 



Kut. 47. 
Opći spisi, br. 1 - 209 / 1988. god. 
 
Kut. 48. 
Opći spisi b.b., 1988. (kronološki) 
Općinski savez društava "Naša djeca" Slav. Požega - osnivanje podružnica 
Nastavni plan i program odjeljenja Političke škole SKH Slav. Požega (XIII 
generacija, škol.god. 1988/89.) 
ŠKUD 1988. 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o privremenom obavljanju 
poslova u 1988.g. 
 
Kut. 49. 
Samoupravni dogovor između Narodne knjižnice i čitaonice općine Slav. 
Požega i radne organizacije OOUR za PTT saobraćaj Slav. Požega 
Jedinstveni sistem kadrovske dokumentacije i evidencije članova  SKH - 
dopune i unapređenja 
Opći spisi, br, 2 -110 / 1989. god. 
 
Kut. 50. 
Opći spisi, br. 111 - 183 / 1989. god. 
Opći spisi b.b., 1989. (kronološki) 
Stanje i problematika zaštite spomenika kulture u općini Slav. Požega 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori o obavljanju privremenih 
poslova u 1989. g. 
SIZ kulture, informiranja i tehničke kulture općine Slav. Požega - program 
rada u 1990. g. s analizom ostvarenja programa u 1989. g. 
Standardi za narodne knjižnice u SRH 
Glazbenici - upitnici 
 
Kut. 51. 
Odluke o utvrđivanju broto-boda 
Delegatski izbori 1989.g. 
Ugovori o tečajevima u 1989. god. 
"Požeški zbornik" 
Spomenik Kamenska 
 
Kut. 52. 
Opći spisi, br. 2 - 143 / 1990.god. 
Opći spisi b.b., 1990. (kronološki) 
Centar za kulturu i obrazovanje - Ugovori za oročena sredstva, Ugovori o 
građenju 
 



Kut. 53. 
Analiza kretanja zaposlenosti, nezaposlenosti i zapošljavanja u 1989.g. na 
području općine Slav. Požega 
Koncept Požeške berbe 
Centar za kulturu i obrazovanje - oročeni kratkoročni depoziti 
Delegaski izbori 1990. 
SIZ kulture, informiranja i tehničke kulture općine Slav.Požega - rješenja iz 
1990. god. 
Dosjei radnika Centra za kulturu i obrazovanje - socijalno osiguranje 1990. 
 
Kut. 54. 
Opći spisi, br. 1- 122 /1991. god. 
Opći spisi b.b., 1991. (kronološki) 
Potvrde o osobnom dohotku i naknadama isplaćenim tijekom 1990.g. 
Uvjerenja o položenim ispitima iz stranog jezika 
Opći spis 18.III. 1992.god. 
 
Kut. 55. 
Zapisnici Centra za kulturu i obrazovanje, bez broja (kronološki) 
1981.-1985. 
 
Kut. 56. 
Zapisnici Centra za kulturu i obrazovanje, bez broja (kronološki) 
1986.-1991. 
 
Kut. 57. 
Financijski planovi 1981.-1983.g. 
Isplatna lista 1981. g. 
 
Kut. 58. 
Financijski planovi 1984.-1990.g. 
Razni računi 
 
Kut. 59. 
Financijski spisi : 
Knjiga naplate članarine organizacije SKH Centra za kulturu i obrazovanje 
Financijski spisi Fonda za podizanje i uređivanje spomenika revolucije 
općine Slav. Požega (1983.-1991.) 
Financijski spisi Samoupravnog fonda za izgradnju spomenika NOB 
(1986.-1987.) 
 
Kut. 60. 
Pozivnice, plakati, brošure, časopisi 



 
Kut. 61. 
Pozivnice, plakati, brošure, časopisi 
 
Kut. 62. 
Pozivnice, plakati, brošure, časopisi 
 
Kut. 63. 
Časopis "Traženja" - opći spisi bez broja (kronološki) - 1969.,1971.-1977., 
1981., 1983.-1985. 
 
Kut. 64. 
Časopis "Traženja" - materijali za brojeve 2, 3, 4, 14, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 
31, 33 
 
Kut. 65. 
Časopis "Traženja" - rukopisi (1969.-1987.) 
 
Kut. 66. 
Časopis "Traženja" - rukopisi (1969.-1987.) 
 
Kut. 67. 
Časopis "Traženja" - rukopisi  (1969.-1987.) 
 
Kut. 68. 
Časopis "Traženja" - rukopisi  (1969.-1987.)  
 
Kut. 69. 
Časopis "Traženja" - rukopisi  (1969.-1987.)  
 
Kut. 70. 
Časopis "Traženja" - rukopisi  (1969.-1987.)  
 
Kut. 71. 
Časopis "Traženja"  - br. 1 - 34 
 
Kut. 72. 
Opći spisi Narodnog sveučilišta (1962.-1980.) i Centra za kulturu i 
obrazovanje (1981.-1992.) bez broja i datuma 
 
Kut. 73. 
Opći spisi Narodnog sveučilišta (1962.-1980.) i Centra za kulturu i 
obrazovanje (1981.-1992.) bez broja i datuma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70.   
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Časopis "Traženja"  
br. 2 - 34 
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72.  
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-  "  - 

Opći spisi Narodnog 
sveučilišta (1962.-1980.) i 
Centra za kulturu i 
obrazovanje (1981.-1992.) 

  
 

-  "  
- 

 



bez broja i datuma   

73.  -  "  - -  "  - -  "  -  -  "  
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