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UVOD
Mjesna zajednica u društveno-političkom uređenju SFRJ ja bila samoupravna teritorijalna
društvena zajednica u kojoj radni ljudi i građani u međusobnoj povezanosti ostvarivali svoje
temeljne društvene uloge koje su proizlazile iz zajedničkog života u određenom mjestu ili
drugoj užoj teritorijalnoj društvenoj cjelini. Nju su osnivali radni ljudi i građani u naselju,
dijelu naselja ili u više povezanih naselja. Radni ljudi i građani odlučivali su u mjesnoj
zajednici o uređivanju naselja, komunalnim djelatnostima, dječjoj i socijalnoj zaštiti,
obrazovanju, kulturi, fizičkoj kulturi, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređivanju čovječje
okoline, narodnoj obrani i društvenoj samozaštiti te drugim poslovima i pitanjima vezanim uz
život i rad na njenom području. O svemu tome oni su odlučivali isključivo preko različitih
oblika samoupravljanja pa je stoga mjesna zajednica isključivo bila društvena zajednica, a ne i
politička zajednica kao općina i druge društveno-političke zajednice, u kojima se uz
samoupravljanje ostvarivala i politička vlast. Zajedničke potrebe i interese radnih ljudi i
građani u mjesnoj zajednici ostvarivali su se neposredno na svojim zborovima i
referendumima te preko organa mjesne zajednice.Osim toga oni su se samoupravno
organizirali i preko zborova stanara, kućnih savjeta, skupova potrošača i korisnika usluga te u
mjesnim zajednicama organizacijama SSRN i drugim društveno – političkim organizacijama,
društvenim organizacijama i udruženjima građana. Način i postupak osnivanja mjesne
zajednice određivao se statuom općine, a načela postupka mogla su se utvrditi i zakonom.
Prava i dužnosti mjesne zajednice, njezina organizacija, njezini organi i odnosi s
organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama te
druga pitanja koja su bila važna za rad mjesne zajednice i život radnih ljudi i građana u njoj
utvrđivao se statutom mjesne zajednice, koji se donosi neposredno referendumom ili na
zborovima, većinom glasova.
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1. IDENTIFIKACIJA

Oznaka / signatura
HR-DASB- 68
Naslov
Mjesna zajednica „Savska obala“ Slavonski Brod
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa
1968. – 1974.g.
Razina opisa
Fond
Količina
0,5 kutije, 1 knjiga ; 0,05 d/m

2. KONTEKST

Naziv stvaratelja
Mjesna zajednica „Savska obala“ Slavonski Brod
Sjedište stvaratelja
Slavonski Brod
Pravni položaj
Mjesna zajednica je osnovna samoupravna zajednica.
Upravna povijest
Na osnovu člana 187. Statuta općine Slavonski Brod, zbor birača, prve, druge i treće izborne
jedinice na području grada Slavonskog Broda, dana 11. travnja 1968. godine donio
je Zaključak o osnivanju Mjesne zajednice „Savska obala“ Slavonski Brod. Mjesna zajednica
„Savska obala“ Slavonski Brod obuhvaćala je ulice: Lopašićevu, Krajišku, Savsku obalu,
Radićevu obalu, Trg maršala Tita, Trg 21 travnja 1945.godine, Masarykovu, Branka
Radičevića, Kozarčevu, Trg Đure Salaja, Novakovu, Starčevićevu, Mesićevu Zajčevu,
preradovićevu, Končarevu, Šenoinu, Omladinsku i Trumbićev trg. Sjedište mjesne zajednice
bilo je u Slavonskom Brodu.Mjesna zajednica imala je svojstvo pravne osobe.Organi
upravljanja mjesnom zajednicom su bili Savjet mjesne zajednice. Djelokrug i zadaci mjesne
zajednice određeni su bili Ustavom, Statutom općine i Statutom mjesne zajednice „Savska
obala“.

Nadležnost, funkcije i područje djelovanja
Ustavom SFRJ od 10.travnja 1963.godine donijeta je odluka o osnivanju mjesnih zajednica i
kotara. Kotari su se osnivali zbog obavljanja poslova od zajedničkog interesa za dvije ili više
općina. Prva mjesna zajednica u Slavonskom Brodu osnovana je u travnju 1964. godine, a
tokom 1964. i 1965. godine uslijedilo je osnivanje ostalih mjesnih zajednica. Iz tih razloga
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može se reći da je to period njihovog osnivanja i početne aktivnosti. Građani su bili vrlo
značajan faktor financiranja aktivnosti mjesnih zajednica. To se financiranje obavljalo na dva
načina: samodoprinosima i prilozima. Samodoprinos se izražavao u novcu, radnoj snazi,
prijevozničkim uslugama i materijalu. O njemu se odlučivali sami građani referendumom.
Prilozi građana kao i vid financiranja mjesnih zajednica došao je daleko manje do izražaja.
U mjesnoj zajednici, kao samoupravnoj zajednici građana seoskih i gradskih naselja, građani
su neposredno ostvarivali samoupravljanje u oblasti djelatnosti što su služili neposredno
zadovoljavanju potreba radnih ljudi i njihovih porodica.
Administrativni ustroj
Mjesna zajednica se osnivala za područje koje je predstavljalo prostornu cjelinu i na kojem su
radni ljudi i građani međusobno bili povezani u svakodnevnom životu i radu i gdje su se
neposredno dogovarali, sporazumijevali i odlučivali o ostvarivanju svojih zajedničkih interesa
i zadovoljavali svoje potrebe. Mjesna zajednica se osnivala u pravilu za svako naselje. Za dva
ili više manjih naselja koja su bila međusobno povezana mogla se osnovati jedna mjesna
zajednica. Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice ili za izdvajanje pojedinog naselja ili
dijela naselja radi osnivanja nove mjesne zajednice ili pripajanje drugoj mjesnoj zajednici
mogli su dati najmanje 30 radnih ljudi i građana ili zbor radnih ljudi i građana s područja za
koje se traži osnivanje mjesne zajednice, izdvajanje pojedinog naselja ili dijela naselja radi
pripajanja drugoj mjesnoj zajednici.Općinska skupština dužna je bila raspisati referendum u
roku šest mjeseci od dana primitka inicijative za osnivanje mjesne zajednice.Odlukom o
osnivanju mjesne zajednice utvrđivao se naziv mjesne zajednice i područje za koje se ona
osniva s naznakom naselja odnosno dijela naselja koje obuhvaća to područje.Konstituiranjem
mjesne zajednice biraju se tijela MZ i statut mjesne zajednice. U mjesnoj zajednici osnivali
su se, na načelima delegatskog sistema, skupština mjesne zajednice kao organ upravljanja
radom mjesne zajednice.Skupštinu mjesne zajednice u skladu s odredbama statuta mjesne
zajednice, činili su delegati koje su delegirali:
- radni ljudi i građani u mjesnoj zajednici;
- radnici OUR ili njihovih jedinica zainteresiranih za zajedničko rješavanje određenih
pitanja u mjesnoj zajednici
- društvene organizacije i udruženja građana koja su djelovala na području mjesne
zajednice.
Skupština mjesne zajednice imala je predsjednika. Predsjednika je birala skupština mjesne
zajednice iz reda svojih članova. Mandat predsjednika skupštine MZ trajao je dvije godine.
Nitko nije mogao biti biran za predsjednika više od dva puta uzastopce. Način izbora
predsjednika skupštine MZ utvrđivao se statutom. Statutom MZ moglo se predvidjeti da
skupština ima tajnika. Skupština MZ mogla je birati kolegijalni izvršni organ kojemu je
povjeravala izvršne funkcije određene statutom mjesne zajednice.

Veze
Mjesna zajednica „Savska obala“ uspostavljala veze sa Skupštinom općine Slavonski Brod.
Općinski organi uprave i stručne službe općinske skupštine surađuju s mjesnim zajednicama i
pružaju im stručnu pomoć.
.
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Povijest arhivskog fonda
Mjesna zajednica „Savska obala“ nalazila se u sastavu Općine Slavonski Brod, koja je i
osnovala Mjesnu zajednicu. Teritorijalna podjela lokalne uprave i samouprave SR Hrvatske
bila je konstituirana unutar općina Nova Gradiška i Slavonski Brod, a koje su se od
1974.godine nalazile u sklopu Zajednice općine Osijek. Sam djelokrug i zadaci Mjesne
zajednice i organi upravljanja MZ određeni su bili Statutom Općine Slavonski Brod i
Statutom Mjesne zajednice.

Način preuzimanja
Podaci o akviziciji su nepoznati.

3. SADRŽAJ I USTROJ

Djelokrug i sadržaj
Gradivo fonda sastoji se od četiri serije smještene u 0,5 arhivske kutije.
1. Zapisnici sjednica Savjeta Mjesne zajednice „Savska obala“ Slavonski Brod
2. Normativni akti
3. Personalna dokumentacija
4. Opći spisi

Plan sređivanja
Prilikom sređivanja fonda arhivska tehničarka se pridržavala principa provenijencije.

Odabiranje i izlučivanje
Prilikom sređivanja fonda nije bilo odabiranja i izlučivanja budući da fond sadrži malo
arhivskog gradiva, koje ima povijesnu vrijednost.

4. UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA
Uvjeti dostupnosti
Arhivski fond ima status javnog gradiva. Ono je dostupno svim građanima sukladno
odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997.); Pravilniku o
korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/1999.) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva
u Slavonskom Brodu i korištenju arhivskog i knjižničnog gradiva(DASB, spis klasa br. : 00305/98-01-98-1/)

Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja
Umnožavanje i objavljivanje dozvoljeno u skladu s Pravilnikom o radu čitaonice Državnog
arhiva u Slavonskom Brodu i korištenju arhivskog i knjižnog gradiva (DASB, spis klasa br.:
003-05/98-01-98-1/)
Jezik u gradivu
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Gradivo je na hrvatskom jeziku. Pismo je latinica.

Tvarne značajke
Spisi su u zadovoljavajućem stanju, odnosno moguća oštećenja ne utječu na njihovu čitljivost.

Obavijesno pomagalo
Obavijesno pomagalo za fond Mjesna zajednica „Savska obala“ Slavonski Brod je sumarni
inventar.

5. DOPUNSKI IZVORI
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika:
Gradivo fonda čuva se u DASB pod signaturom HR-DASB-68.
Dopunski izvori:
Kao dopunski izvori može koristiti i gradivo fonda Mjesna zajednica Stari Slatinik (HRDASB- 401) i Mjesna zajednica Brodski Stupnik (HR-DASB-400)

6. PODRUČJE KONTROLE OPISA
Napomena arhivista:
Prilikom citiranja gradiva navodi se naziv ustanove, naziv fonda(kratica), naziv serije, :
DASB, f. MZ „Savska obala“ Slavonski Brod
Opis izradila: Gordana Slanček
Pri izradi opisa koristili su se sljedeći izvori i literatura:
Izvori:
Mjesna zajednica „Savska obala“ Slavonski Brod (1968. – 1974.)
Službeni vjesnik općine Slavonski Brod br. 6, 1964.g.
Službeni list SFRJ, br. 14, 1963.g.
Narodne novine SRH br. 19, 1983.g.
Literatura:
Opća enciklopedija, od slova L- Nigh, br. 5, Zagreb 1979.g.
KLARIĆ, Mirko, Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj,Pravni fakultet Sveučilišta u
Splitu; http://www.vus.hr/uploads/file/Zbornik 2/mirko klaric

Pravila i propisi
Sumarni inventar izrađen je sukladno pravilima Opće međunarodne norme za opis arhivskog
gradiva (ISAD(G)), 2. izd., Zagreb, 2001.g. i Međunarodne norme arhivističkoga
normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (ISAAR(CPF)), 2. izdanje, Zagreb,
2006.g.
Nadnevak izrade opisa:
Veljača, 2010.g.
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INVENTARNI POPIS
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MJESNA ZAJEDNICA „SAVSKA OBALA“ SLAVONSKI BROD

Oznaka /signatura serije: HR-DASB- 68 /1
Naziv serije: Zapisnici sjednica Savjeta Mjesne zajednice „Savska obala“ Slavonski Brod
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1968-1969. i 1972-1973.g.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 1 košuljica
Spisi
Arhivska
jedinica
1.1.

Podserija

Sadržaj
arhivske
jedinice
Zapisnici
Zapisnici
sjednica
sjednica Savjeta Savjeta Mjesne zajednice
Mjesne zajednice „Savska obala“ Slavonski
„Savska obala“ Brod
Slavonski Brod

Vremenska
odrednica

Tehnička
jedinica

1968-1969. i
1972-1973.g.

Napomena

0,5
kutije

MJESNA ZAJEDNICA „ SAVSKA OBALA“ SLAVONSKI BROD
Oznaka /signatura serije: HR-DASB-68 /2
Naziv serije: Normativni akti
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1966.g.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 1 košuljica
Spisi
Arhivska
jedinica
2.1.

Podserija
Normativni akti

Sadržaj
arhivske Vremenska
jedinice
odrednica
Statut
Mjesne
zajednice 8. 10.1966.g.
„Savska
obala“
Slavonski Brod

Tehnička
jedinica

Napomena

0,5
kutije
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MJESNA ZAJEDNICA „ SAVSKA OBALA“ SLAVONSKI BROD
Oznaka /signatura serije: HR-DASB- 68/ 3
Naziv serije: Personalna dokumentacija
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1968-1973.g.
Razina opisa: serija
Količina gradiva:1 košuljica
Spisi
Arhivska
jedinica
3.1.

Podserija
Personalna
dokumentacija

Sadržaj
arhivske Vremenska
jedinice
odrednica
Prozivnik
članova 1968.-1973.g.
Savjeta
mjesne
zajednice
„Savska
obala“ Slav. Brod

Tehnička
jedinica
0,5
kutije

Napomena

Tehnička
jedinica

Napomena

MJESNA ZAJEDNICA „ SAVSKA OBALA“ SLAVONSKI BROD

Oznaka /signatura serije: HR-DASB- 68/ 4
Naziv serije: Urudžbeni spisi
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1968-1974.g.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 1 knjiga i 1 svežanj
Knjige
Arhivska
jedinica
4.1.

Podserija

Sadržaj
arhivske Vremenska
jedinice
odrednica
Urudžbeni
Urudžbeni zapisnik 1968.-1973.g.
zapisnik (općih (općih spisa)
spisa)

1 knjiga
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Spisi
Arhivska
jedinica
4.1.

Podserija
Opći spisi

Sadržaj
arhivske Vremenska
jedinice
odrednica
Opći
spisi
po
urudžbenom
1968.-1974.g.
zapisniku:
od br. 1 – 5 /1968.g.
od br. 1 – 11 /1969.g.
od br. 1 – 18 /1970.g.
od br. 1 – 17 /1971.g.
od br. 1 -24 /1972.g.
od br. 1 -20 / 1973.g.
od br. 1 – 3 / 1974.g.

Tehnička
jedinica
0,5
kutije

Napomena
Spisi
iz
1974.g. od
broja 1 – 3
nisu uvedeni
u
knjigu
Urudžbeni
zapisnik
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