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I. OPIS FONDA
1. IDENTIFIKACIJA
1.1 Signatura fonda
HR DASB 409
1.2 Klasifikacija
I
1.3 Naslov
Hrvatski blok – Pokret za modernu Hrvatsku - Slavonski Brod
1.4 Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa
2002.-2007.
1.5 Razina opisa
Fond
1.6 Količina jedinice opisa
0,4 d/m

2. KONTEKST
Povijest stvaratelja fonda
Hrvatski blok (HB) - Pokret za modernu Hrvatsku je politička stranka osnovana 14. rujna 2002.
godine u Zagrebu. Na izborima 2007. godine Hrvatski blok je nastupio kao dio koalicije desnih
stranaka pod nazivom Jedino Hrvatska. Koalicija nije uspjela prijeći izborni prag. Ubrzo nakon toga
Ivić Pašalić napušta politiku, a stranka prelazi u novu - Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku.
OSNIVANJE TEMELJNIH ORGANIZACIJA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Osnivačka skupština Županijske organizacije Hrvatskog bloka Brodsko-posavske županije
održana je 25. rujna 2002. godine, u Kazališno-koncertnoj dvorani "Ivana Brlić-Mažuranić".
Osnivačka skupština Gradske organizacije HB Slavonski Brod održana je 7. listopada 2002. godine
u Dvorani HVIDR-e u Slavonskom Brodu, a skupština Gradske organizacije HB Nova Gradiška
održana je 28. studenog 2002. godine.
Dana 23. ožujka 2003. godine održana je Osnivačka skupština Mladeži HB Brodsko-posavske
županije. Županijska organizacija Zajednice žena Brodsko-posavske županije osnovana je 20.
svibnja 2003. godine. Županijska organizacija Zajednice branitelja Brodsko-posavske županije
održana je 27. svibnja 2003. godine.
 Osnivačka skupština županijske organizacije Hrvatskog bloka Brodsko-posavske županije
održana je 25. rujna 2002. godine u Slavonskom Brodu. Za predsjednika izabran je Jozo
Meter.
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 Osnivačka skupština gradske organizacije Hrvatskog bloka Slavonskog Broda održana je 7.
listopada 2002. godine. Za predsjednika izabran je Jozo Meter.
 Osnivačka skupština gradske organizacije Hrvatskog bloka Nova Gradiška održana je 28.
studenoga 2002. godine. Za predsjednika izabran je Zdenko Mokricki.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Vrpolje održana je 20.
studenog 2002. godine. Za predsjednika izabran je Franjo Knežević.
 Nakon Osnivačke skupštine općinske organizacije Hrvatskog bloka Vrpolje održane su
Osnivačke skupštine temeljnih organizacija Hrvatskog bloka Stari Perkovci i Vrpolje. Za
predsjednika temeljne organizacije Stari Perkovci izabran je Luka Bošnjaković. Osnivačka
skupština temeljne organizacije Vrpolje održana je 23. ožujka 2003. godine. Za
predsjednika izabran je Ivica Dragun.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Gornji Bogićevci održana je
14. prosinca 2002. godine. Za predsjednika izabran je Borislav Ojdanić.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Okučani održana je 10.
siječnja 2003. Godine. Za predsjednika izabran je Martin Ćorluka.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Gornja Vrba održana je 1.
ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Ivica Ereš.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Davor održana je 16. ožujka
2003. godine. Za predsjednika izabran je Alojz Jakirčević.
 Osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatskog bloka Donji Andrijevci održana je
23. ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Drago Gavran.
 Osnivačka skupština Hrvatskog bloka općinske organizacije Hrvatskog bloka Gundinci
održana je 30. ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Fabijan Marinić.
Na području grada Slavonskog Broda održane su Osnivačke skupštine temeljnih organizacija:
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Josip Rimac» održana je 4.
veljače 2003. godine. Za predsjednika izabran je Ivica Mišić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka ''dr. Ante Starčević'' održana je
7. veljače 2003. godine. Za predsjednika izabran je Slavko Bilandžija.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka ''Antun Mihanović'' održana je
20. veljače 2003. godine. Za predsjednika izabrana je Sanja Jurić-Marjanović.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Lutvinka» održana je 23.
veljače 2003. godine. Za predsjednika izabran je Petar Šimić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Andrija Hebrang» održana je
26. veljače 2003. godine. Za predsjednika izabran je Mato Opačak.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Zrinski Frankopan»
održana je 27. veljače 2003. godine. Za predsjednika izabran je Berislav Bogdanić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Podvinje» održana je 1. ožujka
2003. Za predsjednika izabran je Ivica Vukoje.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Jelas» održana je 2. ožujka
2003. godine. Za predsjednika izabran je Blažan Lovrić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Mali Pariz» održana je 5.
ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabrana je Anka Šakić.
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 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Plavo Polje» održana je 7.
ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Marko Marić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Centar» održana je 8. ožujka
2003. godine. Za predsjednika izabran je Ilija Galić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Kolonija» održana je 10.
ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Hrvatin Mutić.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Budainka» održana je 15.
ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Marko Miloš.
 Osnivačka skupština temeljne organizacije Hrvatskog bloka «Josip Juraj
Strossmayer» održana je 29. ožujka 2003. godine. Za predsjednika izabran je Vlatko
Mirković.

IZBORNI REZULTATI
Parlamentarni izbori 23. 11. 2003. godine (V. izborna jedinica: Brodsko-posavska županija,
Požeško-Slavonsk županija, Vukovarsko-srijemska županija) 1
Koalicijska Hrvatski blok-Pokret za modernu Hrvatsku (HB) i Hrvatski istinski preporod (HIP),
kojoj je nositelj bio Ivić Pašalić, dr. med., u petoj izbornoj jedinici je na listi imala 6 osoba iz BPŽ.
Prvi je bio Jozo Meter, dr. med. i ta lista je osvojila 3.899 ili 1,82 posto glasova.
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske, 2.1.2005. 2
Ivić Pašalić, dr. med., kandidat stranke Hrvatski blok (HB)-Pokret za modernu Hrvatsku u V.
izbornoj jedinici je dobio 1.380 glasova ili 1,73 posto. Najviše je glasova u toj izbornoj jedinici
dobio Stjepan Mesić (36.151 ili 44,83 posto) koji je bio i ukupni pobjednik izbora, čime je izborio
svoj drugi predsjednički mandat (2005.-2010.).
Lokalni izbori 15. 5. 2005. godine (Brodsko-posavska županija) 3
Na izborima 2005. godine za članove županijskih skupština, te gradskih i općinskih vijeća rezultati
su za Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku za područje Brodsko-posavske županije bili
slijedeći:
Županijska skupština:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku kojoj je nositelj bio Jozo Meter, dr. med.
dobila je 5.377 glasova i 5 vijećnika u skupštini BPŽ od ukupno 51. Najviše je vijećnika
dobila lista SDP-HSS-HNS-Slavonska ravnica (19), potom slijedi HDZ (18), HSP (6) i
HSLS (3).
Gradsko vijeće Slavonski Brod:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Jozo Meter, dr. med.,
dobila je 2894 glasova i 5 vijećnika, od ukupno 25. Najviše vijećnika je dobila lista SDPHSS-HNS-Slavonska ravnica (8), potom slijedi HDZ (6), HSLS (3) i HSP (3).
Općinsko vijeće Brodski Stupnik:

1

http://www.izbori.hr/2003Sabor/index.htm; Pristup ostvaren 20.5.2013.
http://www.izbori.hr/2005Pred/index.html; Pristup ostvaren 20.5.2013.
3
http://www.izbori.hr/2005Lokalni/rezultati/Z12_BRODSKO-POSAVSKA.pdf; Pristup ostvaren 20.5.2013.
2
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Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Tomislav Bašić,
dip.ing.agr. dobila je 14 glas i jednog vijećnika, od ukupno 11. Najviše vijećnika je dobila
lista HSS-SDP-HNS (7), HDZ (2) i HSP (1).
Općinsko vijeće Davor:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Alojz Jakirčević,
dobila je 84 glasa i jednog vijećnika, od ukupno 11. Najviše vijećnika je dobila lista HDZ
(6) , potom slijedi HSS-HNS-SDP (5) i HSP (1).
Općinsko vijeće Gornja Vrba:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Ivica Ereš, dobila je
62 glasa i jednog vijećnika, od ukupno 13. Najviše vijećnika je dobila lista HDZ (8) , potom
slijedi DC-HSS-SDP-HSU (3) i HSP (1).
Općinsko vijeće Gornji Bogićevci:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Borislav Ojdanić,
dobila je 99 glasova i jednog vijećnika, od ukupno 11. Najviše vijećnika je dobila lista HSS
(5) , potom slijedi HDZ (5).
Općinsko vijeće Slavonski Šamac:
 Lista Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Mario Miletić, dobila
je 97 glasova i jednog vijećnika, od ukupno 13. Najviše vijećnika je dobila lista HSSHMAS-SDP (8) , potom slijedi HDZ (3) i Nezavisna općinska lista Z. Lucić (1).
Općinsko vijeće Vrpolje
 Koalicijska ista DC-Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku, kojoj je nositelj bio Darko
Mandarić, dobila je 108 glasova i jednog vijećnika, od ukupno 15. Najviše vijećnika je
dobila lista HDZ (10), zatim HSS-SDP (2), HSP (1) i Nezavisna općinska lista I. Kotarac
(1).


Izvod iz programa stranke (2002. godina) 4
NOVA STRANKA
''Unatoč tomu što danas u Hrvatskoj postoji osamdesetak stranaka osnutak Hrvatskoga bloka
14. rujna 2002. pobudio je veliko zanimanje javnosti. Nakon gotovo tri godine sustavne
detuđmanizacije zemlje, Hrvatski se blok - pokret za modernu Hrvatsku ideološki pozvao na
tuđmanizam. Nekim politolozima to je bilo više nego dostatan razlog da javno dvoje o tomu što je
tuđmanizam, da u bloku i pokretu vide protudemokratske znakove i tumače ih kao povratak
autoritarnom načinu mišljenja i ponašanja. Ništa od toga nema osnove. Deklaracija Osnivačke
skupštine i Statut Hrvatskoga bloka – pokreta za modernu Hrvatsku jasno pokazuju da se stranka
ustrojava demokratski, a demokratski ustroj dopušta samo jednu vrstu autoriteta: politički valjan
razlog.
Na dvojbe ipak treba jasno odgovoriti. Tuđmanizam je teoretsko političko djelo dr. Franje
Tuđmana: sinteza svih slobodarskih sastavnica hrvatske prošlosti i sadašnjosti u službi stvaranja
suverene, demokratski uređene hrvatske države. Mi smo - na osnovama slobode, solidarnosti i
pravednosti - spremni čuvati i usavršavati Republiku Hrvatsku. Stoga se ponosimo političkom
baštinom njezina prvog predsjednika.

4

Program Hrvatskog bloka na web stranici stranke ( HIDRA - http://hidra.srce.hr/arhiva/390/7945/000132.htm,;
Pristup ostvaren 12.04.2013.
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"Blok" i "pokret" imaju i pozitivno i negativno značenje. Blok doista može biti isključiv
savez. Čak isključiv savez programski heterogenih stranaka, kao trećosiječanjska koalicija. Blok
može biti i savez pojedinaca, dakle jedna stranka koja nešto priječi. Najčešće je savez programski
srodnih stranaka. Pokret sugerira mnoštvenost i gibanje. Mnoštvenost, sama o sebi, ne može u
demokraciji biti sumnjiva. O vrijednosti gibanja u politici odlučuje smjer. Moguća su dva smjera:
naprijed, u izgradnju i slobodu, ili natrag, u razgradnju i sužanjstvo.
Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku šalje prvim dijelom svoga imena nekoliko
poruka. Podsjeća na uspješnost izbornih saveza pod tim imenom na područnim i mjesnim razinama,
navješćuje da će priječiti svaki za Hrvatsku štetan razvoj događaja i, napokon, da će u okviru svoga
programa uspostaviti suradnju sa srodnim strankama i nestranačkim pojedincima. Drugi dio imena
stranke - pokret za modernu Hrvatsku - poziva na demokratsko "okupljanje za republiku"
(rassemblement pour la République). Oba dijela jedinstvenog imena ističu samo da Hrvatski blok –
pokret za modernu Hrvatsku nije liderska, nego programska stranka.
RAZLOZI OSNUTKA
Od 3. siječnja 2000. svjedoci smo sve veće neodgovornosti politike. Političke se stranke
ponašaju kao da ne shvaćaju svoje uloge ili kao da su odustale od općeg dobra. Stranke na vlasti
dugo su bile u oporbi. Stoga se i danas često služe oporbenim diskursom. Najveća oporbena stranka
dugo je bila na vlasti. Stoga se i danas služi diskursom vlasti.
Našu tvrdnju potvrđuje mnoštvo znakovitih događaja. Za ilustraciju dostatna su dva
primjera. Hrvatski je sabor lani, bez osobitih uzbuđenja oporbe, prihvatio odbijanje predsjednika
Vlade da mu pokaže svoje tajno pismo glavnoj tužiteljici Haaškoga suda i dva je dana raspravljao o
dokumentu koji nije vidio. Ni tajni granični sporazum, kojim je predsjednik Vlade, bez znanja Vlade
i Sabora, bio učinio teritorijalni ustupak Sloveniji, nije u politici izazvao osobita uzbuđenja. Prvaci
najveće oporbene stranke nazvali su taj sporazum, godinu dana nakon događaja, “pogrješkom"
predsjednika Vlade, "koju on treba priznati”. Lako je zamisliti kako bi drugdje u Europi demokratska
oporba - i ne samo ona - kvalificirala i tretirala takve konspirativne postupke predsjednika vlade.
Vlast se, dakle, ne ponaša kao odgovorna vlast. Oporba se ne ponaša kao odgovorna oporba.
Na djelu je entropija politike. Opće dobro postalo je siroče. Inozemnim su kupcima prodane
telekomunikacije, trgovački prostor, mediji i banke. Pokrenuta je prodaja energetskog sektora (INA,
HEP, JANAF). Priprema se prodaja turističkih potencijala, marina, poljoprivrednih kombinata.
Narod u demografskoj starosti (15% pučanstva starije od 65 godina; više ljudi umire no što se rađa)
ostaje bez supstancije. Na pogibelj upozoravaju nepolitičke institucije, od građanskih udruga do
kulturnih i vjerskih ustanova. Uzalud. Vlast se bavi ozloglašivanjem branitelja i ocrnjivanjem
prethodne vlasti, a politikom se smatra proizvodnja afera i preraspodjela sinekura.
U takvim prilikama pojava je Hrvatskoga bloka – pokreta za modernu Hrvatsku prijeka potreba.
TKO SMO I ŠTO HOĆEMO
Mi smo patriotska stranka. Ishodište je našega djelovanja državni i politički nauk
utemeljitelja moderne hrvatske države, dr. Franje Tuđmana. Mi smo državotvorna stranka.
Promičemo hrvatski državni interes, čuvamo tradiciju i identitet hrvatskoga naroda i vrijednosti
Domovinskog rata.
Mi smo narodna stranka. Okupljamo ljude - žene i muškarce - iz različitih slojeva, profesija i
dobnih skupina hrvatskoga društva i hrvatskoga iseljeništva kojima je na srcu dobrobit hrvatskoga
naroda i svih hrvatskih građana.
Naše temeljne vrijednosti: sloboda, solidarnost i pravednost, proizvod su kršćanskoga
svjetonazora. One proizlaze iz dostojanstva osobe. Sloboda podrazumijeva odgovornost za vlastite
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odluke i čine. Granicu slobode postavlja sloboda drugoga. Solidarnost je djelotvorna odgovornost za
dobrobit drugoga. Načelo pravednosti osigurava zdravlje društva i stabilnost države.
Zauzimamo se, u smislu kršćanskoga personalizma, za slobodan razvoj pojedinca u društvu i
jednakopravnost žena i muškaraca. Obitelj je temelj društva. Ona je prva škola odgovorne slobode i
osjećajne solidarnosti, ali i mjesto na kojem se svakodnevno manifestira načelo pravednosti. Obitelj
nije samo obnavljateljica društva, ona je i rodilište društva kao zajednice vrjednota. Stoga brak i
obitelj zaslužuju našu osobitu zaštitu i potporu. Mi smo konzervativna stranka. No, naš je
konzervatizam otvoren za nove vrijednosti. Tržište samo o sebi kao mjera svih stvari jednako je
pogubno i za ljudsko društvo i za prirodni okoliš. Stoga se zauzimamo za načela ekološkog i
socijalnog tržišnog gospodarstva.
Uvjereni smo da je liberalna demokracija najpogodniji okvir za ostvarivanje naših vrijednosti
jer samo ona omogućuje slobodno oblikovanje političke volje, a u provedbi volje većine osigurava
dostatnu obzirnost prema interesima manjine. Zauzimamo se za socijalnu pravdu, jednakost pred
zakonom i učinkovitu pravnu državu. Držimo da treba čuvati i osnaživati srednjoeuropskosredozemni kulturni identitet Hrvatske. Stoga ćemo, u javnoj porabi, braniti prednost hrvatskoga
jezika pred drugim jezicima.
Tolerancija nije ravnodušnost prema vrjednotama. Ona je način čuvanja ljudskog
dostojanstva. Stoga ćemo, protiveći se metodama političkih obračuna i javnog linča neistomišljenika,
poticati snošljiv javni razgovor i tako izgrađivati Hrvatsku koja više neće biti opterećena
međusobnim odnosima nekadašnjih pripadnika jugoslavenskih tajnih policija, njihovih suradnika i
ucijenjenih političara. Europa je složen sustav razlika. Ujedinjenu Europu domovina vidimo kao
jamstvo prosperitetna opstanka raznolikosti u jedinstvu. Stoga težimo za ravnopravnim članstvom
Hrvatske u europskim i euroatlantskim integracijama.
Protivimo se prodaji monopolnih gospodarskih sustava i prirodnih izvora bogatstva
inozemnim kupcima. Pri ugovaranju pristupa Europskoj uniji treba ustrajati na zaštiti temeljnih
nacionalnih interesa po načelu pravednosti: prema jednakomu jednako, prema nejednakomu
nejednako.
Kao stranka hrvatskoga integralizma želimo na osnovama tuđmanizma u okviru ustavnih i
zakonskih mogućnosti Republike Hrvatske i drugih država gdje žive Hrvati povezati sve one
nacionalne snage koje, svaka za se, podijeljene i razjedinjene, nigdje ne mogu izboriti svoja
legitimna prava. To se podjednako odnosi na domovinsku Hrvatsku, na hrvatsko iseljeništvo, na
Hrvate u Vojvodini, Boki Kotorskoj i Hrvate u Bosni i Hercegovini.''

2.1 Naziv stvaratelja
Hrvatski blok (HB)– Pokret za modernu Hrvatsku - Slavonski Brod
2.2 Pravni položaj
Pravna osoba - politička stranka
2.3 Vrijeme i mjesto djelovanja
2002.-2007., Slavonski Brod
Sjedište županijske organizacije je bilo na adresi: Stjepana pl. Horvata 2, Sl. Brod; Trg Ivane BrlićMažuranić, Sl. Brod. Sjedište gradske organizacije Slavonski Brod bilo je na adresi: N. Zrinskog
35, Sl. Brod.
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2.4 Administrativni ustroj
Stranka je ustrojena na teritorijalnom načelu.
Temeljne organizacije stranke su:
 ogranak,
 općinska organizacija,
 organizacija gradskih četvrti,
 gradska organizacija,
 županijska organizacija,
 organizacija Grada Zagreba.
Tijela temeljenih organizacija su:
 Skupština,
 lzvršni odbor i
 Predsjednik lzvršnog odbora.
Temeljne organizacije raspravljaju o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima, nacionalnim
interesima te svim drugim političkim i dnevno političkim pitanjima i odlučuju o njima u okviru
svojih ovlasti a u skladu s Programom i Statutom stranke. Temeljne organizacije određuju
kandidate na lokalnim izborima svoje razine i daju mišljenje ili preporuke za kandidate na državnoj
razini.
Skupštinu temeljne organizacije čine svi članovi dotične organizacije. Skupština valjano odlučuje
ako je nazočna natpolovična većina članova. Skupštinu saziva predsjednik skupštine, a ukoliko
skupština nema predsjednika, može je sazvati Predsjedništvo stranke. Skupština radi po Statutu
stranke i Poslovniku o radu skupštine temeljne organizacije.
lzvršni odbor sastoji se od predsjednika izvršnog odbora i, na prijedlog predsjednika, izabranih
članova. Nakon izbora predsjednika temeljna organizacija glasuje pojedinačno o svakom članu
lzvršnog odbora kojeg predloži izabrani predsjednik. lzvršni odbor na prijedlog predsjednika
imenuje tajnika i rizničara temeljne organizacije.
OGRANCI STRANKE
Na području na kojem je ustrojen, ogranak Stranke djeluje u sastavu općinske ili gradske
organizacije. Sastav izvršnog odbora ogranka ovisi o broju članova skupštine.
OPCINSKE ORGANIZACIJE STRANKE
Općinsku organizaciju vodi lzvršni odbor općinske organizacije. Sastav izvršnog odbora
ovisi o broju članova skupštine.
Predsjednik Kluba vijećnika Stranke, predsjednik općinskog vijeća i načelnik općine
sudjeluju u radu lzvršnog odbra bez prava glasa, ukoliko su članovi Stranke.
GRADSKA ORGANIZACIJE STRANKE
Gradsku organizaciju vodi lzvršni odbor gradske organizacije. Sastav izvršnog odbora ovisi o broju
članova skupštine. Ako skupština broji 50 članova, bira se 6 članova; ako skupština broji 51 do 100
članova, bira se 8 članova; ako skupština broji vise od 100 članova, bira se 10 članova i predsjednik
izvrsnog odbora. Predsjednik Kluba vijećnika Stranke, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik
sudjeluju u radu izvrsnog odbora bez prava glasa, ukoliko su članovi Stranke. Predsjednik gradskog
odbora dužan je sazivati sastanak izvrsnog odbora najmanje jednom u dva mjeseca.
9

HRVATSKI BLOK – POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - SLAVONSKI BROD (2002.-2007.)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE STRANKE
Na području županije djeluje županijska organizacija Stranke, koju čine sve općinske i
gradske organizacije s područja županije. Županijsku organizaciju vodi lzvršni odbor županijske
organizacije.
Predsjednik Kluba vijećnika Stranke, saborski zastupnici koji su izabrani i s prebivalištem su
u dotičnoj županiji, predsjednik županijske skupštine, župan, predsjednici županijskih Zajednica
sudjeluju u radu županijskog odbora bez prava glasa, ukoliko su članovi stranke.
SREDIŠNJA TIJELA HRVATSKOG BLOKA - POKRETA ZA MODERNU HRVATSKU
Središnja tijela Hrvatskog bloka - pokreta za modernu Hrvatsku jesu:
1. Opći sabor Hrvatskog bloka - pokreta za modernu Hrvatsku,
2. Glavni odbor Hrvatskog bloka - pokreta za modernu Hrvatsku,
3. Predsjedništvo Hrvatskog bloka - pokreta za modernu Hrvatsku,
4. Visoki časni sud Hrvatskog bloka- pokreta za modernu Hrvatsku,
5. Nadzorni odbor Hrvatskog bloka - pokreta za modernu Hrvatsku.

2.7 Vrijeme djelovanja stvaratelja jedinice opisa:
2002.-2007.
2.8 Povijest fonda:
Državnom arhivu (Krešimir Ibrišimović) u Slavonskom Brodu gradivo je predao 4. srpnja 2008.
godine Borislav Stipić (obnašatelj dužnosti tajnika Izvršnog odbora Županijske organizacije
Hrvatskog bloka-pokret za modernu Hrvatsku-u ostavci) u količini od 0,4 d/m. Fond je evidentiran
u Knjizi primljenog gradiva pod brojem 204/II na strani 30, te u Općem inventaru pod brojem 216
na stranici 41.

3. SADRŽAJ I USTROJ
3.1 Djelokrug i sadržaj
Fond sadrži tri arhivske kutije gradiva koje se ne odnosi samo na dokumente nastale radom lokalne
organizacije stranke Hrvatski blok za područje Brodsko-posavske županije
3.2 Plan sređivanja
Fond je podijeljen u osam serija: Osnivanje, rad i djelovanje; Zapisnici; Izborne skupštine; Izbori;
Dokumentacija zajednice branitelja; Dokumentacija organizacije mladeži; Dokumentacija zajednice
žena; Mediji.
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4. UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA
4.1 Pravni položaj
Pravna osoba - Politička stranka
4.2 Uvjeti dostupnosti:
Fond je dostupan je korisnicima pod uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o arhivskom gradivu i
arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu
čitaonice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu.
4.3 Uvjeti umnožavanja
Izrada preslika moguća je pod uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima,
Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u
Slavonskom Brodu i korištenju arhivskog gradiva.
4.4 Jezik u gradivu
Gradivo je na hrvatskom jeziku, pisano latinicom.
4.5 Tvarne značajke
Gradivo je na papiru i u očuvanom stanju, ne sadrži oštećene spise.
4.6 Obavijesna pomagala
Sumarni inventar

5. DOPUNSKI IZVORI
5.1 Mjesto čuvanja izvornika
Izvorni dokumenti stvaratelja čuvaju se u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu kao fond: HR
DASB 396

6. PODRUČJE KONTROLE OPISA
6.1 Napomena arhivista
Sumarni inventar napisao Domagoj Zovak, a inventarni popis izradila je arhivska tehničarka Anica
Divić.

6.2 Pravila i propisi
Sumarni inventar izrađen sukladno pravilima Opće međunarodne norme za opis arhivskog gradiva
– ISAD (G), 2. izd. Zagreb, 2001.
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6.3 Nadnevak izrade opisa
Svibanj 2013.
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INVENTARNI POPIS

Signatura serije: HR-DASB-409/1
Naziv serije: OSNIVANJE, RAD I DJELOVANJE
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Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2002. – 2007.
Razina opisa: Serija
Količina: 0,25 kutije
Broj teh.
Vremenska
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
Količina
jedinice
odrednica
1.1. Dokumentacija o osnivanju
- Statut, program, prijava o osnivanju,
deklaracija osnivačke skupštine, pravilnik o unutarstranačkim izborima
2002. - 2003. godina
1.2. SABOR Hrvatskog bloka
1.
2002.
2002. - 2003. godina
OSNIVA0,25
1.3. ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA
1.
NJE,RAD I
kutije
2007.
Hrvatski blok-pokret za modernu
DJELOVAHrvatsku
NJE
2002. - 2006. godina
1.4. Lokacija i korištenje gradskog
prostora HB 2005. - 2007. godina
1.5. Izborni stožer V. Izborne jedinice
2004. godina

Signatura serije: HR-DASB-409/2
Naziv serije: ZAPISNICI
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2002. – 2007.
Razina opisa: Serija
Količina: 0,75 kutije
Broj teh.
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
jedinice
2.1. ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku
- konstituirajuća sjednica 15. 03. 2004.
2004. - 2005. godina
2.2. GRADSKA ORGANIZACIJA
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku , 2002. - 2007. godina
2.
1.
2.2.1. Predsjedništvo Gradske organizacije
ZAPISNICI
Hrvatskog bloka, 2003. - 2005. god.
2.2.2. Izvršni odbor gradske organizacije
2.2.3. Gradsko vijeće 2005. - 2006. godina
2.2.4. Gradski gospodarski forum
2004. - 2006. godina
2.2.5. Vijeće mjesnih odbora, 2006. god.

Vremenska
odrednica

Količina

2002.
2007.
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Broj teh.
jedinice

1.

Serija

2.
ZAPISNICI

Sadržaj tehničke jedinice
2.3. ZAJEDNIČKE SJEDNICE
IZVRŠNIH ODBORA
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE i
GRADSKE ORGANIZACIJE
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku
2004. - 2006. godina

Signatura serije: HR-DASB-409/3
Naziv serije: IZBORNE SKUPŠTINE
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2002. – 2007.
Razina opisa: Serija
Količina: 1 kutija
Broj teh.
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
jedinice
3.1. IZBORNA SKUPŠTINA
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku
2002. - 2005. godina
3.2. IZBORNA SKUPŠTINA
GRADSKIH ORGANIZACIJA
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku
3.2.1.Gradska organizacija Slavonski Brod
3.
2002. - 2007. godina
IZBORNE
3.2.2.
Gradska organizacija Nova Gradiška
2.
SKUPŠTI2002. - 2004. godina
NE
3.3. IZBORNA SKUPŠTINA
OPĆINSKIH ORGANIZACIJA
Hrvatskog bloka-pokreta za modernu
Hrvatsku
2003. - 2005. godina
-Brodski Stupnik, Davor, Donji Andrijevci,
Garčin, Gornji Bogićevci, Gornja Vrba,
Gundinci, Klakar, Okučani, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stari Perkovci,
Vrpolje.

Vremenska
odrednica

2004.
2006.

Količina

0,75
kutije

Vremenska
odrednica

Količina

2002.
2007.

1
kutija
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Signatura serije: HR-DASB-409/4
Naziv serije: IZBORI
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2003. – 2007.
Razina opisa: Serija
Količina: 0,5 kutij
Broj teh.
jedinice

Serija

Sadržaj tehničke jedinice

Vremenska
odrednica

Količina

HRVATSKOG BLOKA-POKRETA ZA
MODERNU HRVATSKU

3.

4.
IZBORI

4.1. PARLAMENTARNI IZBORI
za V. Izbornu jedinicu 2003. godina
4.2. LOKALNI IZBORI
2005. - 2007. godina
4.3. PREDIZBORNI SKUPOVI
2003. - 2007. godina
4.4. KANDIDACIJSKE LISTE
2005. godina
4.5. IZBORNO POVJERENSTVO
2005. - 2007. godina
4.6. ZAPISNICI
4.6.1. Zapisnici izbornog stožera
2004. - 2007. godina
4.6.2. Zapisnici radnog tijela
županijske organizacije
2004. godina
4.6.3. Zapisnici Klubova vijećnika
županijskog i gradskog odbora
2005. godina

2003.
2007.

0,5
kutije

2003. - 2007. godina
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Signatura serije: HR-DASB-409/5
Naziv serije: DOKUMENTACIJA ZAJEDNICE BRANITELJA
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2003.
Razina opisa: Serija
Količina: 0,05 kutije
Broj teh.
Vremenska
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
Količina
jedinice
odrednica
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA
5.
MODERNU HRVATSKU
DOKUME-dokumentacija zajednice branitelja
NTACIJA
0,05
(zapisnik sa osnivačke skupštine,
2003.
ZAJEDNI3.
kutije
popis članova zajednice branitelja)
CE
BRANITE2003. godina
LJA

Signatura serije: HR-DASB-409/6
Naziv serije: DOKUMENTACIJA ORGANIZACIJE MLADEŽI
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2003. - 2004.
Razina opisa: Serija
Količina: 0,05 kutije
Broj teh.
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
jedinice
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA
6.
MODERNU HRVATSKU
DOKUME-dokumentacija županijske organizacije
NTACIJA
mladeži
3.
ORGANIZA
(zapisnik sa osnivačke skupštine,
CIJE
popis izaslanika)
MLADEŽI
2003. - 2004. godina

Signatura serije: HR-DASB-409/7
Naziv serije: DOKUMENTACIJA ZAJEDNICE ŽENA
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2003. - 2004.
Razina opisa: Serija
Količina: 0, 05 kutije
Broj teh.
Serija
Sadržaj tehničke jedinice
jedinice
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA
MODERNU HRVATSKU
7.
-dokumentacija zajednice žena
DOKUME(zapisnik sa osnivačke skupštine,
3.
NTACIJA
izvješće o radu i djelovanju, izvršni
ZAJEDNIodbor zajednice žena )
CE ŽENA
2003. - 2004. godina

Vremenska
odrednica

2003.
2004.

Vremenska
odrednica

2003.
2004.

Količina

0,05
kutije

Količina

0,05
kutije
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Signatura serije: HR-DASB-409/8
Naziv serije: MEDIJI
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 2002.-2007.
Razina opisa: Serija
Količina: 0, 35 kutije
Broj teh.
jedinice

3.

Serija

8.
MEDIJI

Sadržaj tehničke jedinice
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA
MODERNU HRVATSKU
-dokumentacija upućena raznim medijima
(promidžba, pozivi na tiskovne konferenc.,
humanitarni rad, malonogometni turnir,
te druge aktivnosti Hrvatskog bloka,
2002. - 2007. godina

Vremenska
odrednica

2002.
2007.

Količina

0,35
kutije
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