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SAVEZ AMATERSKIH KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA OPĆINE SLAVONSKI BROD
- HR DASB 323 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

UVOD
Amaterska kulturno-umjetnička djelatnost na području općine Slavonski Brod doživjela
je sedamdesetih godina 20. st. veliki razvoj, kako po broju amatera i organizacija tako i po
ostvarenim rezultatima. Zahvaljujući toj činjenici, pojavila se potreba sustavnog i stručnog
organiziranja i djelovanja amatera, pa u prosincu 1980. god. dolazi do osnivanja Saveza
amaterskih kulturno-umjetničkih društava od strane 23 kulturno-umjetnička društva, jedne
limene glazbe i jednog društva umirovljenika sa područja općine Slavonski Brod.
Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod osnovan je sa
ciljem objedinjavanja amaterske kulturno-umjetničke djelatnosti na području općine, te
razvijanja i oživljavanja folklorne i druge kulturne baštine. Za realizaciju ovih ciljeva bilo je
potrebno osigurati i kvalitetno stručno vodstvo (ponajviše voditelja folklornih ansambala i
voditelja tamburaških orkestara) koje se moralo usavršavati na raznim seminarima, ali je bilo
potrebno osigurati i materijalna sredstva. Za financiranje SAKUD-a prvenstveno je bila
zadužena Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Slavonski Brod (otprilike 90
posto sredstava je dolazilo od SIZ-a), no ta sredstva najčešće nisu bila dostatna za realizaciju
svih predviđenih programa.
SAKUD je djelovao kao posrednik između SIZ-a kulture i KUD-ova u kreiranju politike
kulturno-umjetničkih djelatnosti, te su zbog toga izrađeni kriteriji za vrednovanje društva i
njihovih programa kao i kriteriji za raspodjelu sredstava namijenjenih za materijalno opremanje
(neophodni inventar, adekvatni prostor), te za stručno obučavanje.
Gradivo Saveza amaterskih-kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod sadrži
podatke o kulturno-umjetničkom stvaralaštvu amatera na području općine Slavonski Brod, ali i
informacije o drugim kulturnim ustanovama, a dijelom i o društveno-političkim organizacijama
(Centar za kulturu Radničkog sveučilišta, SIZ kulture općine Slavonski Brod, Kulturno
prosvjetni sabor Hrvatske, SSRNH OK SB…) u razdoblju između 1980. i 1991. godine.
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I. OPIS FONDA
1. IDENTIFIKACIJA
1.1 Signatura fonda
HR DASB 323

1.2 Klasifikacija
I.3.1.

1.3 Naslov
Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod

1.4 Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa
1980.-1991.

1.5 Razina opisa
Fond

1.6 Količina jedinice opisa
10 kutija, 1,0 d/m
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1. KONTEKST
2.1 Naziv stvaratelja
Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod

2.2 Pravni položaj
Udruga

2.3 Vrijeme i mjesto djelovanja
Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava osnovan je Samoupravnim sporazumom
dana 13. prosinca 1980. Potpisnici sporazuma su kulturno-umjetnička društva sa prostora općine
Slavonski Brod (25 ukupno). Registracija SAKUD-a obavljena je 15. travnja 1981. upisom u
Registar udruženja građana koji se nalazio u Sekretarijatu za unutrašnje poslove općine
Slavonski Brod pod rednim brojem 305. SAKUD je djelovao do 31. ožujka 1991. kada je
Predsjedništvo SAKUD-a donijelo odluku o prestanku s radom.
Sjedište SAKUD-a bilo je u prostorijama Radničkog sveučilišta ''Đuro Salaj'' na adresi
Trg Salvadora Aljendea 12, Slavonski Brod.
Osnivanje Saveza je bilo moguće zbog Zakona o udruženjima građana (Narodne novine
br. 26/1973.) koji je omogućavao da se radi ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva udruženja
mogu organizirati u saveze i druge oblike udruživanja. 1

2.4 Nadležnost, funkcije i područje djelatnosti
Osnivačka skupština Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava na sjednici
održanoj 22. prosinca 1980. donijela je statut Saveza kojim se utvrđuje način funkcioniranja
Saveza. Statutom je regulirano da Savez objedinjuje rad kulturno-umjetničkih društava
umjetničkih sekcija, ansambala i ostalih grupa kako bi unaprijedio, razvijao i njegovao kulturu i
umjetnost.
Svoje planske zadatke Savez provodi tako da ne dira u samostalnost i samoupravnost
udruženih članica. Udružene članice ovlašćuju Savez da u njihovo ime i putem njihovih
predstavnika obavljaju poslove od zajedničkog interesa, a ti su poslovi slijedeći:

1



Razvija amaterizam u oblasti kulturno-umjetničkog djelovanja,



Koordinira i usmjerava rad udruženih članica,



Organizira zajedničke manifestacije amaterske kulturno-umjetničke djelatnosti,

Narodne novine br. 26/1973., str. 449-451
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Utvrđuje osnovne principe i preporuča zajedničke nastupe članica u odgovarajućim
kategorijama kulturno-umjetničkog rada,



Pomaže društva u nabavi i održavanju pomagala za rad i ostalog prijekog potrebnog
inventara,



Osigurava i raspoređuje financijska sredstva namijenjena djelovanju Saveza,
Pruža stručnu pomoć članicama u materijalnom i financijskom poslovanju,



Raspravlja o svim pitanjima iz oblasti amaterske kulturno-umjetničke djelatnosti, te
donosi smjernice, zaključke i preporuke za djelatnost u ovoj oblasti,



Daje prijedloge Samoupravnoj interesnoj zajednici za kulturu općine, Skupštini
općine i drugim činiocima za rješavanje pojedinih ključnih problema i unapređenja
rada u oblasti amaterske kulture, a prema potrebi razmatra ih i rješava zajednički s
njima,



Putem analiza, organiziranih radnih sastanaka, savjetovanja, diskusija i drugih oblika
javnog djelovanja utječe i na idejnu orijentaciju u oblasti amaterske kulture u općini,



Djeluje na međunarodnoj amaterskoj kulturnoj suradnji,



Sudjeluje u organiziranju zajedničkih akcija i izmjeni iskustava s organizacijama
drugih općina,



Surađuje s određenim organizacijama iz oblasti kulture i obrazovanja na nivou
republike i s Prosvjetnim saborom Hrvatske,



Surađuje sa SIZ-om za kulturu općine Slav. Brod, osnovnim organizacijama
udruženog rada, OUR i mjesnim zajednicama na unapređivanju i razvijanju amaterske
kulturno-umjetničke aktivnosti,



U suradnji s društveno-političkim organizacijama udruženog rada brine se o
omasovljenju kulturno-umjetničkih društava i grupa kao i na osnivanju novih,



Organizira savjetovanje i rasprave s kulturnim i javnim radnicima i amaterima o
aktualnim pitanjima kulturno-umjetničkog amaterizma,



Organizira seminare za stručno usavršavanje umjetničkih rukovodilaca u amaterskim
kulturno-umjetničkim društvima, kao i druge slične akcije,



Organizira smotre, nagradna takmičenja, gostovanja i priredbe i sudjeluje u realizaciji
prigodnih kulturno-umjetničkih manifestacija na području općine Slav. Brod i izvan
nje,



2

Pruža usluge i pomoć u realizaciji pojedinih akcija svojih članica…2

HR DASB 323, Fond SAKUD općine Slavonski Brod (Statut), kut. br. 3
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2.5 Administrativni ustroj
Prema statutu SAKUD-a glavna tijela upravljanja su Konferencija (skupština),
Predsjedništvo i Nadzorni odbor.
Konferencija se sastojala od jednog delegata svakog KUD-a u općini, jednog delegata
OK SK Slav. Brod, jednog delegata OO SUBNOR-a Slav. Brod, jednog delegata OV SS Slav.
Brod, jednog delegata OK SSO Slav. Brod i jednog člana konferencije OK SSRN-a Slav.
Brod, a od 1983. na Konferenciji sudjeluje i jedan delegat SIZ-a kulture općine Slavonski Brod3.
Mandat članovima Konferencije je trajao dvije godine. Konferencija je imala i svoje
predsjedništvo od 7 članova koje je bilo izvršni organ, kao i predsjednika predsjedništva koji su
se birali na mandat od dvije godine. Zadaci Konferencije su bili: da donosi i mijenja statut
Saveza, daje mišljenje, prijedloge i preporuke organima koji to traže, donosi program rada
Saveza, razmatra izvještaje o radu i financijskom poslovanju članica, daje ovlaštenje
Predsjedništvu za provođenje određenih zaključaka (preporuka) ili za donošenje odluka iz svoje
nadležnosti između zasjedanja Konferencija, bira članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
odlučuje o prestanku rada Saveza, razmatra politiku financiranja kulturno umjetničkog
amaterizma i daje plan razvoja Saveza…
Glavni zadaci Predsjedništva Saveza su bili da saziva Konferencije i podnosi izvještaje i
prijedloge, da izvršava odluke Konferencije, da se brine o provođenju zadataka saveza, da
usklađuje rad i potiče aktivnost kulturno-umjetničkih društava, da prati i proučava probleme u
oblasti kulturno-umjetničkog amaterizma, da daje prijedloge Skupštini SIZ-a kulture za
raspodjelu sredstava namijenjenih KUD-ovima, da daje prijedloge za pohvale i nagrade
zaslužnim amaterskim kulturno-umjetničkim društvima i pojedincima prema kriterijima i
mjerilima određenim u samoupravnom aktu, kojeg donosi Konferencija Saveza.
Nadzorni odbor se sastojao od tri člana koji su se birali iz redova delegata Konferencije, a
članovi odbora između sebe su birali predsjednika.

2.6 Odnosi/veze sa drugim fondovima
U svom radu SAKUD je surađivao s brojnim kulturnim institucijama i društvenopolitičkim organizacijama, posebno s organizacijama Socijalističkog savez radnog naroda,
Saveza komunista, Saveza socijalističke omladine, Saveza sindikata, SUBNOR-a. Usko je
surađivao s Odborom za kulturu Kulturno-prosvjetnog sabora Hrvatske koji je objedinjavao
cjelokupnu djelatnost glazbenih amatera Hrvatske kao i organiziranje festivala i smotri.
3

Isto
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Za potrebe osiguranja rada, SAKUD je surađivao sa SIZ-om za kulturu, privrednim
organizacijama (OOUR-ima) i tijelima lokalne uprave (mjesne zajednice) koji su osiguravali
materijalna sredstva za realizaciju programa i planova.
Državni arhiv u Slavonskom Brodu posjeduje fondove svih ovih organizacija pa je
moguće uvidom u iste dobiti još jasniju sliku o funkcioniranju kulturno-umjetničkog amaterizma
na području općine Slavonski Brod.
To su slijedeći fondovi:
1. HR DASB 29 – SIZ kulture općine Slavonski Brod
2. HR DASB 108 – Radničko sveučilište «Đuro Salaj» Slavonski Brod
3. HR DASB 325 – RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod
4. HR DASB 361 – KUD «Mićo Vitas» Trnjani
5. HR DASB 286 – Općinska konferencija SSRNH Slavonski Brod
6. HR DASB 293 – Općinska konferencija SSO Hrvatske Slavonski Brod
7. HR DASB 276 – Općinska konferencija Saveza komunista Hrvatske Slavonski Brod
8. HR DASB 301 – Općinski odbor SUBNOR-a Slavonski Brod
2.7 Vrijeme djelovanja stvaratelja jedinice opisa
1980.-1991. god.

2.8 Povijest fonda:
Gradivo nastalo radom Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine
Slavonski Brod preuzeto je u Državni arhiv u Slavonskom Brodu u dva dijela. Prvi dio od
Muzeja brodskog Posavlja Slavonski Brod 21. travnja 1992. po zapisniku broj 110/1-1992., a
drugi dio gradiva preuzet je 26. svibnja 1994. od strane Javnog poduzeća Kazališno-koncertna
dvorana «Ivana Brlić-Mažuranić» Slavonski Brod po zapisniku broj 117/1-1994. Preuzeto
gradivo evidentirano je u Knjigu primljenog gradiva pod broj 100, str. 85 i 111/3 str. 116, te u
Opći inventar pod br. 184 str. 169.

2.9 Način preuzimanja
Gradivo arhivskog fonda je preuzeto po službenoj dužnosti bez posebnih uvjeta o čuvanju
i davanju na korištenje.
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3. SADRŽAJ I USTROJ
3.1 Djelokrug i sadržaj
SAKUD je objedinjavao rad kulturno-umjetničkih društava, umjetničkih sekcija,
ansambala i drugih grupa koje se bave kulturnom, prosvjetnom i umjetničkom djelatnošću u
amaterskim okvirima na području općine Slavonski Brod.
Samoupravnim sporazumom je definirano kako je SAKUD konstituirani dio SSRN-a, a
svoju djelatnost ostvaruje kroz programe SIZ-a kulture općine Slav. Brod. Sporazum se temeljio
na principu da članovi Saveza (neposredno) odlučuju o planovima i programima Saveza, kao i
dijelu sredstava namijenjenih za izvršenje programa od strane SIZ-a kulture općine Slav. Brod.
Članovi Saveza su se na «principima socijalističke solidarnosti i uzajamnosti
sporazumjeli…» da će ostvarivati u Savezu slijedeće zajedničke poslove: predlagati kriterije
vrednovanja programa amaterskog kulturno umjetničkog razvoja na području općine, inicirati
kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetničke akcije radnika i građana, predlagati
globalnu raspodjelu udruženih sredstava namijenjenih kulturno-umjetničkom amaterizmu i
kulturno-zabavnom životu.4
U izvještajima o radu SAKUD-a kao najvredniji programi koji se ostvaruju u
«manifestacijskoj i formi natjecateljskoj» naglašavaju se:


programi vezani uz obilježavanje značajnih datuma iz novije povijesti («njegovanje
revolucionarnih tradicija»),



akademije i svečani programi,



regionalne smotre duhačkih orkestara, pjevačkih zborova i folklornih ansambala,



republičke smotre djece i omladine: plesna smotra, smotra pjevačkih zborova,
tamburaških, harmonikaških i duhačkih orkestara, smotra radničkog kulturnog
stvaralaštva,



smotre na državnoj i međunarodnoj razini.
Kao primjer aktivnosti KUD-ova može se vidjeti iz izvještaja SAKUD-a za razdoblje od

siječnja 1981. do siječnja 1983., gdje se ističe da je «tokom jedne godine ostvareno preko 100
nastupa KUD-ova u sastavu SAKUD-a», a koji su nastupali na kulturnim akcijama prethodno
navedenog karaktera5.

4
5

HR DASB 323, Fond SAKUD općine Slavonski Brod (Samoupravni sporazum), kut. br. 3
Isto, Izvještaj o radu SAKUD-a za period siječanj 1981. – siječanj 1983. g, kut. br. 3
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SAKUD je davao važnost i stručnom usavršavanju, pa su tako članovi KUD-ova
upućivani na seminare za voditelje folklornih ansambala i voditelje tamburaških sastava, razna
usavršavanja itd.6
U dogovoru sa SIZ-om, SAKUD je utvrđivao visinu sredstava potrebnih za realizaciju
programa amaterizma, a koje je

SAKUD vrednovao putem određenih kriterija (kvaliteta

izabranih programa i kvaliteta njihovih izvođenja, stručnost voditelja, broj pokusa – proba, broj
nastupa, uvođenje novih sadržaja, oblika i tehnika, racionalnost poslovanja…).
Financijsko i materijalno poslovanje vodile su zajednički službe SAKUD-a i Radničkog
Sveučilišta «Đuro Salaj». Stručni suradnik za vođenje programa amaterskih kulturnoumjetničkih djelatnosti, proslava i manifestacija u Centru za kulturu bio je ujedno i tajnik
SAKUD-a.7

3.2 Odabiranje i izlučivanje, rokovi čuvanja
Sređivanjem ovoga arhivskog fonda izlučeno je ukupno 0,75 d/m gradiva koje se većim
dijelom (0,51 d/m) odnosi na financijsku dokumentaciju (temeljnice, nalozi za isplatu,
dostavnice, računi o kupljenoj robi…). Ostatak izlučenog gradiva su razni multiplikati i duplikati
(zapisnici, katalozi, scenariji smotri folklora, statuti, izvještaji o radu…).
Prilikom izlučivanja vodilo se računa o poštivanju Zakon o arhivskom gradivu i arhivima8 i
Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva9.

3.3 Plan sređivanja
Prilikom sređivanja ovoga arhivskog fonda poštovano je načelo prvobitnog poretka
samoga stvaratelja. Manji dio spisa razvrstan je prema pojedinim temama jer nisu grupirani od
strane stvaratelja.
Gradivo fonda razvrstano je prema planu sređivanja u 7 serija:
1. Zapisnici
2. Dokumentacija o registraciji i normativni akti
3. Izvještaji o radu i programi rada SAKUD-a i KUD-ova

6

Više o tome vidjeti u HR DASB 323, SAKUD općine Slavonski Brod (Dokumenti o stručnom usavršavanju
voditelja folklora i voditelja tamburaša), kut. br. 8
7
HR DASB 323, Fond SAKUD općine Slavonski Brod (Izvještaj o postignutim rezultatima SAKUD-a, 22.listopad
1981.), kut.br. 3 i HR DASB 108, Fond Radničko sveučilište ''Đuro Salaj'' Slavonski Brod (Odluka i obavijest
izabranom kandidatu po oglasu – 05. rujan 1980.), kut. br. 19; Izbor Đure Ivankovića na radno mjesto stručnog
suradnika u RS
8
Narodne novine 105/1997, čl. 17
9
Narodne novine 90/2002
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4. Dokumentacija o raznim smotrama i nastupima
5. Urudžbeni spisi
6. Razna dokumentacija
7. Financijska dokumentacija
Među zapisnicima (sa Konferencija i sjednica Predsjedništva SAKUD-a) nalaze se i razni
prilozi i materijali za sjednicu (pozivi na sjednice, izvješća o radu, programi rada, financijska
izvješća…) jer ih je stvaratelj tako i odlagao.
Dokumentacija smotri sadržajno je najbogatija, pa tako sadrži podatke o Organizacijskom
odboru smotre, prijavama za smotru, organizaciji prijevoza sudionika i njihovog smještaja,
ugovore o obavljenim uslugama, korespondenciju, isječke iz novina, analizu programa
smotre…).
Urudžbeni spisi složeni su prema prvobitnom redu tj. kako ih je odlagao stvaratelj prema
urudžbenom broju iz urudžbenih zapisnika (neuvezani obrasci) koji su pronađeni u fondu. Ovi
spisi sadržajno se najviše odnose na korespondenciju (pozivi na sjednice tijela SAKUD-a, dopisi
vezani za organiziranje pojedinih događanja, prijave, zahtjevi, obavijesti…). Isti spisi nalaze se
dijelom i na drugim mjestima u fondu, ponajviše kao prilozi zapisnicima (tako ih je odlagao
stvaratelj) i u dokumentaciji o raznim smotrama i nastupima. Urudžbeni spisi se mogu
pretraživati pomoću zapisa u urudžbenim zapisnicima.
Tokom sređivanja fonda izdvojen je dio gradiva i pripojen drugim fondovima i zbirkama.
Najveći dio je pripojen fondu HR DASB 29 (SIZ kulture općine Slavonski Brod) jer je on
skrbio o tom gradivu prije osnivanja SAKUD-a kao nositelj kulturnog amaterizma prije
SAKUD-a (vidljivo i po fasciklima SIZ u koje je uložena ista dokumentacija). Fond HR DASB
29 je bio sređen i za njega je izrađen sumarni inventar tako je bilo moguće vidjeti gdje se može
uložiti spomenuto gradivo. Dio je odložen među urudžbene spise, a ostatak na kraj fonda, tj u
zadnju seriju HR DASB 29-7 (Razno) kao posljednje kutije (za razliku od ostalih, u ovoj seriji
već je bilo slične dokumentacije tako da se ona činila logičnim izborom). Gradivo kronološki
pripada razdoblju od 1976.-1990.10
Dio gradiva odložen je u fond HR DASB 325 (RKUD «Đuro Salaj») jer je sadržajno i
kronološki (1972.-1980.) u cijelosti pripadao ovome fondu. U fond HR DASB 108 (Radničko
sveučilište «Đuro Salaj» Slavonski Brod) i to u seriju Centar za kulturu odloženo je gradivo

10

Detaljnije vidjeti u inventarnom opisu, str. 23
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koje se tiče «stručnog suradnika za vođenje programa amaterskih-kulturno umjetničkih
djelatnosti, proslava i manifestacija», a koji je bio zaposlen u Radničkom sveučilištu.11
U pripadajuće zbirke je izdvojen slijedeći dio gradiva12:
a) U Zbirku plakata, letaka i sitnog tiska (HR DASB 348) - 43 plakata, 143 komada
letaka i sitnog tiska, 10 komada zahvalnica, plaketa i diploma;
b) U Zbirku fotografija (HR DASB 347) –35 komada;
c) U Zbirku medalja (HR DASB 350) – 1 komad;
Fond je također sadržavao i 33 komada dijapozitiva te 6 komada Priznanja. U fond
knjižnice izdvojena su dva naslova.

4. UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA
4.1 Pravni položaj
Fond je preuzet po službenoj dužnosti, te je vlasništvo Državnog arhiva u Slavonskom
Brodu.

4.2 Uvjeti dostupnosti:
Fond je u cijelosti dostupan korisnicima pod uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti
arhivskog gradiva i arhivima13, 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 zaštiti arhivskog
gradiva 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.
11

Isto, str. 23-24
Isto, str. 24-26
13
Narodne novine 105/1997.
12
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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 323.

5.2 Dopunski izvori u istom arhivu
HR DASB 29, SIZ kulture općine Slavonski Brod, (Sumarni inventar)
HR DASB 108, Radničko sveučilište «Đuro Salaj» Slavonski Brod, (Inventarni popis)
HR DASB 325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod (Inventarni popis)

5.3 Dopunski izvori u drugim institucijama
HR HDA 1951, Hrvatski sabor kulture

6. PODRUČJE KONTROLE OPISA
6.1 Napomena arhiviste
Sumarni inventar napisao Domagoj Zovak

6.2 Pravila i propisi
Sumarni inventar izrađen sukladno pravilima Opće međunarodne norme za opis
arhivskog gradiva – ISAD (G), 2. izd. Zagreb, 2001.

6.3 Nadnevak izrade opisa
Rujan 2008.
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Signatura: HR DASB 323-1
Naziv serije: Zapisnici
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1980.-1989.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,2 d/m, dvije kutije
Arhivska
jedinica

1.1.

Podserija

Zapisnici sa Konferencija
SAKUD-a (1980.-1989.)

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Zapisnik osnivačke sjednice Konferencije
SAKUD-a

1980.

Zapisnici Konferencija SAKUD-a

1981.-1983.

Zapisnik konstituirajuće sjednice
Konferencije SAKUD-a

1983.

Zapisnik izborne Konferencije SAKUD-a

1983.

Zapisnici Konferencija SAKUD-a

1984.-1989.

Zapisnici sjednica
Predsjedništva SAKUD-a Zapisnici sjednica Predsjedništva SAKUD-a
(1980.-1989.)

1980.-1985.

Zapisnici sjednica
Predsjedništva SAKUD-a Zapisnici sjednica Predsjedništva SAKUD-A
(1980.-1989.)

1986.-1989.

Tehnička
jedinica

kut. 1

1.2.

1.3.

Ostali zapisnici (1981.1989.)

Zapisnik sa sjednice Programskog odbora
priredbe «Dani narodnog stvaralaštva»

1981.

Zapisnik sa sastanka polaznika seminara
folklora i predavača

1981.

Zapisnik sa rasprava «Amaterizam kako i
kuda dalje…»

1983.

Zapisnik umj. Savjeta SAKUD-a

1984.

Zapisnici Smotri folklora

1981.-1985.;
1987.-1989.

Zapisnik o kontroli financijsko-materijalnog
poslovanja sa zaključnim računom za 1985.

1985.

Izvod iz zapisnika 8. i 14. Sjednice skupštine
SIZ-a kulture općine Slavonski Brod

1987.

Zapisnici sa I. smotre tamburaških orkestara
i malih sastava Slavonije i Baranje (1983.)

1983.

Zapisnik sa sastanka komisije
predsjedništva za sredstva

1989.

kut. 2
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Signatura: HR DASB 323-2
Naziv serije: Dokumenti o registraciji i normativni akti
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1980.-1991.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,03 d/m
Arhivska
jedinica

2.1.

2.2.

Podserija

Dokumenti o
registraciji (1981.1983., 1987.)

Normativni akti (1980.,
1983., 1991.)

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Obavijest o razvrstavanju organizacija

1981.

Suglasnost predsjedništva skupštine
općine za upotrebu amblema općine

1981.

Rješenje o upisu u Registar udruženja
građana

1981.

Prijava za razvrstavanje po djelatnostima
i jedinstveni registar organizacija i
zajednica

1981.

Ugovor o novčanom depozitu u PBZ-u

1981.

Podaci za službu društvenog
knjigovodstva

1982.

Odluka Konferencije SAKUD-a o
ovlaštenim osobama za potpisivanje

1982.

Karton deponiranih potpisa

1983.

Rješenje o upisu u registar saveza

1987.

Spisak članova inicijativnog odbora za
osnivanje SAKUD-a

1980.

Prednacrt statuta SAKUD-a

1980.

Nacrt statuta

1980.

Statut

1980.

Prednacrt samoupravnog sporazuma

1980.

Samoupravni sporazum

1980.

Statutarna odluka o izmjenama i
dopunama statuta

1983.

Odluka Predsjedništva SAKUD-a o
prestanku sa radom SAKUD-a

1991.

Tehnička
jedinica

kut.3

kut.3
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Signatura: HR DASB 323-3
Naziv serije: Izvještaji o radu i programi rada SAKUD-a i KUD-ova
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1980.-1990.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,17 d/m
Arhivska
jedinica

3.1.

Podserija

Vremenska
odrednica

Izvještaji o radu

1980.-1981.,
1983., 1985.1986., 1988.

Programi rada SAKUD-a

1982., 1984.1986., 1989.

Izvještaji o radu i
programi rada SAKUDa (1980.-1989.)

Izvještaji o radu i
programi rada KUDova (1982.-1984.)
3.2.

Sadržaj arhivske jedinice

Izvještaji o radu KUD-ova za 1982.-1983.

1982.-1983.

Programi rada i financijski planovi za
1984.

1984.

Izvještaji o radu i Izvještaji o radu KUD-ova za 1985.-1989.
programi rada KUDova (1985.-1990.)
Programi rada 1986.-1990.

Tehnička
jedinica

kut.3

1985.-1989.

kut. 4
1986.-1990.
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Signatura: HR DASB 323-4
Naziv serije: Dokumentacija o raznim smotrama i nastupima
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1981.-1989.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,20 d/m, dvije kutije
Arhivska
jedinica

4.

Serija

Dokumentacija o
raznim smotrama i
nastupima

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Tehnička
jedinica

Smotre folklora općine Slavonski Brod

1981.-1989.

kut. 5

Općinske smotre tamburaških sastava i
orkestara

1981.-1989.

Smotre tamburaških orkestara i malih
sastava Slavonije i Baranje

1983.-1989.

kut.6
Razni nastupi KUD-ova
(Dani narodnog stvaralaštva, Dan JNA,
Dan ĐĐ, Dječja smotra folklora, Dan
žena, Dan ustanka, Partizanski dani,
Ižimača, Dan Republike, Đakovački
vezovi, Vinkovačke jeseni, Međunarodne
smotre folklora, razne godišnjice, smotre,
Smotra revolucionarne pjesme i poezije,
novogodišnji koncerti…)

1981.-1985.,
1987.-1989.
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Signatura: HR DASB 323-5
Naziv serije: Urudžbeni spisi
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1981.-1988.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,10 d/m, jedna kutija
Arhivska
jedinica

5.

Serija

Urudžbeni spisi

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Urudžbeni zapisnici

1981.-1985.,
1987.-1988.

Urudžbeni spisi
1-65 / 1981.
1-68 / 1982.
1-89 / 1983.
1-45 / 1984.
1-64 / 1985.
1-51 / 1987.
1-28; 51-52 / 1988.

Tehnička
jedinica

kut. 7

1981.-1985.,
1987.-1988.

Napomena: Urudžbeni zapisnici su u formatu obrazaca, a spisi koji im pripadaju sadrže urudžbeni broj i mogu se
pretraživati prema urudžbenom zapisniku (sadržajno se radi o raznim pozivima, obavijestima,
zahtjevima, prijavama…) jer je u njima navedeno o kojem se spisu radi, kada je primljen, od koga
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Signatura: HR DASB 323-6
Naziv serije: Razna dokumentacija
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1981.-1990.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,20 d/m, dvije kutije
Arhivska
jedinica

6.1

Podserija

Sadržaj arhivske jedinice

Dokumenti o
stručnom usavršavanju Prijave polaznika seminara, notni prilozi
voditelja folklora i
za seminar, isječci iz novina...
voditelja tamburaša

Vremenska
odrednica

Tehnička
jedinica

1981.-1984.,
1987.

Priredba povodom 8. Marta
Prigodni program u čast 40. Godina
ustanka

1981.

Scenarij svečane priredbe u povodu
Dana JNA
Svečana akademija povodom Dana žena
1982.
Recital za Dan republike
Dani Đure Đakovića
Proslava 40. god. VI slavonskog korpusa

1983.

kut. 8

Scenarij akademije povodom Dana
republike
6.2

Scenariji tematskih
programa KUD-ova

Dan JNA
Scenarij proslave 40-god. prelaska XXV
brodske udarne brigade iz Slavonije u
Bosnu

1984.

Dan JNA
Dan Republike
1985.
Dan oslobođenja grada Slav. Broda
Dan žena

6.3

Scenarij koncerta u povodu dodjele
nagrade tjednika «Studio»

1987.

Scenarij programa KUD-a «Matija
Gubec»(Slav. Kobaš) za proslavu Dana
ustanka

1988.

Sa SIZ-om kulture općine Slavonski Brod

1981.-1990.

Sa SSRNH OK SB

1982., 1984.,
1987.-1988.

Korespondencija

kut. 9
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Arhivska
jedinica

6.3

6.4

Podserija

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Sa Kulturno-prosvjetnim Saborom
Hrvatske

1983., 1985.,
1987.

Ostala korespondencija

1981.-1990.

Adresar kul. ustanova i KUD-ova iz
1981.

1981.

Srednjoročni plan rada SAKUD-a 1981.1985.

1981.-1985.

Popis KUD-ova općine Slav. Brod

1985.

Podsjetnik za svečanu sjednicu Općeg
sabora općine Slavonski Brod

1985.

Stanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u
1987.

1987.

Realizacija programa amaterskih
kulturno-umjetničkih društava – praćenje
kroz Centar za kulturu

1987.

Popis delegata KUD-ova za skupštinu
SAKUD-a 1987.

1987.

Stanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u
1987. god.

1987.

Zahtjev KUD-a '''Sloga'' Čajkovci za upis
u registar društvenih organizacija

1988.

Kriteriji i mjerila vrednovanja programa
KUD-ova

1984., 1986.1988.

Prijedlog programa kulturnog razvoja
općine za 1990.

1990.

Isječci iz novina

1981., 1984.1985.

Stanje amaterske kulturo-umjetničke
djelatnosti u općini Slavonski Brod

s.a.

Tehnička
jedinica

Korespondencija

Ostali spisi

kut.9

Ostalo (rukopisi, obrasci, zahtjevnice,
prijave…)
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Signatura: HR DASB 323-7
Naziv serije: Financijska dokumentacija
Vrijeme nastanka gradiva u jedinici opisa: 1981.-1991.
Razina opisa: serija
Količina gradiva: 0,10 d/m, jedna kutija
Arhivska
jedinica

7.

Serija

Financijska
dokumentacija

Sadržaj arhivske jedinice

Vremenska
odrednica

Završni računi

1981.-1991.

Obračuni prihoda i rashoda

1981., 1985.1989.

Financijski izvještaji SIZ-a kulture

1987.-1989.

Molbe KUD-ova za fin. sredstvima

1984., 1986.1989.

Raspodjela sredstava za
programsku djelatnost KUD-ova

1988.-1989.

Informacije o organizaciji
knjigovodstveno-financijskih poslova

1987.

Ugovori o povremenom obavljanju
poslova

1981.-1982.

Financijski planovi
Prijedlozi financijskog plana

Tehnička
jedinica

kut. 10

1985.-1986.
1982., 1984.
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GRADIVO ODLOŽENO U DRUGE FONDOVE
1.) Odloženo u fond RKUD «Đuro Salaj»(HR-DASB- 325); količina 0,06 d/m
1. Financijski plan za 1978. (2 komada) ; kutija br. 20
2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 1977. g.; (izlučeno kao duplikat)
3. Plan prihoda i rashoda za 1979. ; kutija br. 20
4. Statut 1980.; (izl.)
5. Program rada i financijski plan za 1980.; (izl.)
6. Izvještaj o radu i financijskom rezultatu za 1978. (2 komada); izl.
7. Izvještaj o radu RKUD-a za 1977.; izl.
8. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za period od 1972. – 1974.; (izl.)
9. Izvještaj o radu i izvještaj financijskog poslovanja za 1972.; kut. br. 8
10. Ostvarenje prihoda i rashoda za 1973.; kutija br. 20
11. Plan prihoda i rashoda za 1972.; kut. br. 20
12. Ostvarenje prihoda i rashoda za 1976.; kut. 20
13. Ostvarenje prihoda i rashoda za 1974.; kut. 20
14. Informator 1; kut. 22
15. Isječci iz novina, 1974., 1977.-1980.; kut. 22
2.) Odloženo u fond SIZ kulture općine Slavonski Brod (HR-DASB-29) među urudžbene
spise; količina 0,01 d/m
1. Izvještaj o radu SIZ-a za 1977. (ur.br. 05-66/1-1978.); kut. 21
2. Elementi za izradu programa rada za 1978. (ur.br. 05-254/1-1977.); kut. 19
3. Zaključci sjednice Koordinacionog odbora za pripremu Smotre rev. poezije (ur.br. 05148/1981.); kut. 32
4. Plan sredstava za posebne namjene u bibliotečnoj djelatnosti u 1990. god. (ur. br. 1571989.); kut. 65
5. Financijski plan za 1990. (ur.br.05-163/1989.); kut. 65
6. Program rada Likovnog kruga «Đuro Đaković» u 1990. (ur.br. 05-141/1989.); kut. 65
7. Natječaj za novog domaćina SKAH-a (05-155/1989.); kut. 65
8. Prijedlog programa rada galerije ''Port Arthur'' za 1990. ; kut. 65
9. Prijedlozi programa kulture namijenjen djeci općine Slav. Brod za 1990. (05-154/1989.);
kut. 65
10. Prijedlog programa rada Centra za kulturu Radničkog sveučilišta «Đuro Salaj» za 1990.;
kut. 64
11. Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa i finan. plana za 1976. KUD-a «Seljačka
Sloga» Zadubravlje (01-91/1977.); kut. 18
12. Prosvjetni sabor Hrvatske – ljetni seminar (05-242/1-1977.); kut. 19
13. Upis zajma za ceste u BiH (KUD «Graničar» Lužani) 01-07/1977.
14. Izvještaj o realizaciji god. programa i financijski plan za 1976. (01-86/1977.)
3.) Odloženo u fond SIZ kulture općine Slavonski Brod (HR-DASB-29); količina 0,30 d/m
1. Smotre folklora u Slavonskom Brodu 1976. – 1977., kut. 84
2. Smotre folklora u Slavonskom Brodu 1978.-1980., kut. 85
Scenariji tematskih programa 1977.-1980., kut. 85
3. Dokumentacija KUD-ova 1976. - 1984., 1987.-1989., kut. 86
Isječci iz novina (1972., 1974.-1980.), kut. 86
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4.) Odloženo u fond Radničko sveučilište «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Centar za kulturu
(HR-DASB-108) među urudžbene spise; količina 0,01 d/m
1. Materijali za raspravu u vezi osnivanja SAKUD-a (ur.br. 655/1-1980.), kut. 14
2. Smotra folklora – obavijest (ur. br. 667/1-1980.), kut. 14
3. Osnivanje SAKUD-a – obavijest (ur.br. 692/1-1980.), kut. 14
4. Obavijest RKUD-a «Đuro Salaj»o organizaciji seminara (ur. br. 8/1-1981.), kut. 14
5. Proslave i manifestacije do svibnja 1983. (ur. br. 324/1-1983.), kut. 15
6. Akademije, proslave i manifestacije u 1984. (ur. br. 368/1-1983.), kut. 15
7. Tamburaško veče (ur. br. 354/1-1983.), kut. 15
8. Akademija i svečane priredbe u 1984. (ur. br. 124/1-1984.), kut. 15
9. Obilježavanje dana komune 21. travnja (ur. br. 151/1-1984.), kut. 15
10. Seminar za voditelje folklornih grupa (ur. br. 286/1-1984.), kut. 15
11. Izvještaj o održanom seminaru za vod. folklornih ansambala ( ur. br. 358/1-1984.), kut.
15
12. Inventarizacija opreme KUD-ova u 1984. (ur. br. 77/1-1985.), kut. 15
13. program za obilježavanje Dana Borca (ur. br. 205/1-1985.), kut. 15
14. Poziv na sastanak – analiza programa za akademiju u čast Dana Republiike (ur. br.
404/1-1985.), kut. 15
5.) Odloženo u fond Radničko sveučilište «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Centar za kulturu
(HR-DASB-108); količina 0,13 d/m, kut. 60
1. Dokumentacija stručnog suradnika za vođenje programa amaterskih kulturno-umjetničkih
djelatnosti, proslava i manifestacija (1979.- 1985.)
2. Seminari za voditelje folklornih grupa (1976.-1977., 1979.-1980.)
3. Seminar za dirigente tamburaških sastava (1980.)
4. Seminar za voditelje folklornih grupa u osnovnim školama i dječjim vrtićima (1980.)
5. VI smotra duhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Slavonski Brod (1980.)
6. Pravilnik o opisu i vrednovanju poslova i radnih zadataka radnika Radničkog sveučilišta
(1979.)
7. Program rada i financijski plan za 1980.
8. Glazbeno scenska djelatnost Centra za kulturu u 1989. g.
9. Korespondencija (1981., 1984., 1986.–1988.)

6.) Izdvojeno u Zbirku plakata, letaka i sitnog tiska (HR-DASB-348); količina 0,50 d/m
PLAKATI
IZLOŽBE
1. Izložba - Suvremeni likovni izraz sela Glogovice (s.a.); 2 komada
2. Izložba - Titova pisana riječ, pisana riječ o Titu (1977.)
3. Izložba – Ana, Ana, Ana (1977.)
4. Izložba likovnih radova članova likovne sekcije RKUD-a ''Đuro Đaković'' Slavonski
Brod (1979.)
5. Izložba Glogovačka marama (1976.)
6. Izložba – Na divan u Glogovicu (1977.)
7. Izložba - Željka Bašlin (1980.)
SMOTRE
8. Smotra folklora u Slavonskom Brodu (1975.); 3 komada
9. Smotra folklora u Slavonskom Brodu (1976.)
10. XIV smotra folklora u Slavonskom Brodu (1977.)
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11. XV smotra folklora u Slavonskom Brodu (1978.)
12. XVI smotra folklora u Slavonskom Brodu (1979.)
13. XVII smotra folklora u Slavonskom Brodu (1980.)
14. XVIII smotra folklora u Slavonskom Brodu (1981.)
15. IXX smotra folklora u Slavonskom Brodu (1982.)
16. XX smotra folklora u Slavonskom Brodu (1983.)
17. XXI smotra folklora u Slavonskom Brodu (1984.)
18. XXI omladinska smotra Slavonski Brod (1976.)
19. IV regionalna smotra pjevačkih zborova Slavonije i Baranje (1977.)
20. VI smotra amaterskih i duhačkih orkestara Slavonije i Baranje (1980.); 2 komada
21. VI smotra malih tamburaških sastava općine Slavonski Brod (1986.)
PROSLAVE
22. Proslava 100-godišnjice rođenja Ivane Brlić-Mažuranić (1974.)
23. Proslava 75 godina postojanja i rada KUD-a «Ivan Filipović» iz Velike Kopanice (1976.)
24. Proslava povodom Dana oslobođenja Broda (1977.); 2 komada
25. Proslava Titovih jubileja i Dana ustanka''naroda SR Hrvatske (1977.); 2 komada
26. Proslava u čast Oslobođenja Slavonskog Kobaša (1977.)
27. Proslava Dana heroja u Slobodnici (1977.)
28. Proslava 65. god. postojanja prvog radničkog doma u Hrvatskoj (1977.)
29. Proslava 110-godišnjice rođenja Ivane Brlić-Mažuranić (1984.); 2 komada
30. Dan udruženih poljoprivrednika (1985.)
OSTALO
31. Susret amaterskih grupa Ravni 1977., Srbija (1977.)
32. X jugoslavenski susreti amatera Abrašević (1976.); 2 komada
33. Ansambl RKUD Đuro Đaković; 2 komada
34. Svečana premijera drame U korovu; 1977.
UKUPNO: 43 komada (0,30 d/m)
Razno
1. Katalozi Smotri folklora u Slavonskom Brodu – (20 komada) 1976. –1984.
2. Ostali katalozi – 12 komada
3. Pozivnice – 65 komada
4. Programi – 18 komada
5. Brošure – 11 komada
6. Letci – 5 komada
7. Ostalo – 12 komada
UKUPNO: 143 komada ( 0,20 d/m )
Zahvalnice, plakete, diplome
1. 2 x zahvalnica Limena glazba «Željezničar» (prazna)
2. 1 x pohvala Limena glazba «Željezničar»(prazna)
3. 2 x plaketa Limena glazba «Željezničar»(prazna)
4. 2 x diploma SIZ kulture Slav. Brod i SAKUD, 1983.
5. 1 x diploma SAKUD, 1981.
6. 1 x diploma SAKUD, 1984.
7. 2 x diploma
UKUPNO: 10 komada
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7.) Izdvojeno u Zbirku fotografija (HR-DASB-347); količina 0,01 d/m
1. Tamburaški orkestar KUD-a «Sloboda»Slobodnica 1978.
2. Tamburaški orkestar KUD-a «M. Gubec»Slavonski Kobaš 1978.
3. Proslava Dana oslobođenja, Slavonski Kobaš 1977. (2 komada)
4. Proslava Dana oslobođenja, Slavonski Kobaš 1978. (2 komada)
5. Bosanski Dubočac 1978. (2 komada)
6. KUD ''Kolo'' Donja Bebrina
7. Antun Mutavdžić 1978.
8. Smotra folklora u Slavonskom Brodu 1987. (25 komada)
UKUPNO: 35 komada
8.) Izdvojeno u fond knjižnice DASB-a; količina 0,01 d/m
1. «Vrela», Glasnik Izvorne folklorne grupe iz Glogovice, 1977.
2. Izvještaj o X jugoslavenskim susretima amatera ''Abrašević'' 1976.
9.) Izdvojeno u Zbirku medalja (HR-DASB-350)
1. «Medalja Slavonskog Broda», 1983.
10.) Ostalo
DIJAPOZITIVI sa Smotre folklora (33 komada) i negativi za kolor prilog kataloga smotre
folklora 1983. g.
PRIZNANJA
1. KUD-a «Ivan Meštrović» iz Vrpolja (i Spomen galerija «Ivana Meštrovića») SAKUD-u
SO Slav. Brod,1987.
2. Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske za Smotru folklora Slav. Brod, 1983.
3. Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske Savezu kudova, 1983.
4. Skupština općine Slavonski Brod dodjeljuje plaketu Slavonskog Broda ''Učesnicima
Smotre folklora 1983. (3 komada)
UKUPNO: 6 komada

MJESTO ODLAGANJA SPISA

KOLIČINA (d/m)

Odloženo u fond RKUD ''Đuro Salaj''
Odloženo u fond SIZ kulture općine Slavonski Brod
(ur. spisi)
Odloženo u fond SIZ kulture općine Slavonski Brod
Odloženo u fond Radničko sveučilište ''Đuro Salaj''
Slavonski Brod, Centar za kulturu (ur. spisi)
Odloženo u fond Radničko sveučilište ''Đuro Salaj''
Slavonski Brod, Centar za kulturu
Izdvojeno u Zbirku plakata, letaka i sitnog tiska

0,06

Izdvojeno u Zbirku fotografija

0,01

Izdvojeno u fond knjižnice DASB-a

0,01

0,01
0,30
0,01
0,13
0,50

UKUPNO: 1,03 d/m
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