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1. IDENTIFIKACIJA
Signatura fonda:
HR-DASB-35
Naslov :
ZAJEDNICA OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI BROD
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa:
1967.-1969.
Razina opisa:
fond
Količina jedinice opisa:
1 kutija, 0,10

2. KONTEKST
Naziv stvaratelja:
Zajednica obrazovanja za područje općine Slavonski Brod
Vrijeme i mjesto djelovanja :
Općinska Zajednica (dalje: Zajednica) obrazovanja za područje općine Slavonski Brod djelovala je
od 10. ožujka 1967. kada je održana I. sjednica Upravnog odbora, pa do kraja 1969., do osnivanja
Zajednice za financiranje osnovnog obrazovanja Slavonski Brod. Zajednicu je osnovala Skupština
općine Slavonski Brod na temelju članka 14. Zakona o sredstvima za odgoj i obrazovanje u
Socijalističkoj Republici Hrvatskoj iz 1967.1 i članaka 142 i 228 točka 7. Statuta Općine Slavonski
Brod, te Odluke obaju vijeća ( Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica) Skupštine općine
Slavonski Brod br. 02-576/1-1967.) od 31. siječnja 1967.2 Osim navedenog Zakona djelatnost
Zajednice zasnivala se i na Odluci Izvršnog vijeća Sabora o minimalno potrebnim sredstvima za
osnovno i ostalo školstvo te o minimalnim standardima u 1967. za osnovne škole 3. Zajednica je
djelovala na području Općine Slavonski Brod.
Sjedište djelovanja:
Zajednica je djelovala u Slavonskom Brodu sa sjedištem u zgradi Skupštine općine i to za područje
cijele tadašnje Skupštine općine Slavonski Brod.
Nadležnost, funkcije i područje djelatnosti:
Prema članku 2. Odluke o osnivanju Općinske zajednice obrazovanja zajednicu su činile ustanove za
odgoj i obrazovanje, radne organizacije u privredi i društvenim službama i druge zainteresirane
organizacije i građani na području Općine Slavonski Brod. Zadatak Zajednice bio je da : «osigura i
raspoređuje sredstva za financiranje odgoja i obrazovanja građana na području Općine Slavonski
Brod». U Izvještaju Upravnog odbora za 1967. navedeni su i širi ciljevi. Jedan od ciljeva Zajednice
bio je da « obrazovanje dovede u ravnopravan materijalni položaj s ostalim djelatnostima u prvom
1

Narodne novine Službeni list SRH (dalje: NN SRH)br.50/66.
Službeni vjesnik Skupštine općine Slavonski Brod ( dalje SV SOSB)br.1/1967.
3
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redu osiguravanjem stalnih izvora sredstava, te usaglašavanjem općeg razvoja školstva (njegove
intenzivne i ekstenzivne strane) s materijalnim mogućnostima tj. stvarnim potrebama i interesima
radnih ljudi». U Izvještaju iz 1969. k tome se kao zadaci navode: osiguravanje sredstava za
predškolski odgoj, obvezno osnovno obrazovanje, prijevoz učenika, škola II. I III stupnja za
djelatnost od interesa za unapređivanje odgoja i obrazovanja, stručno usavršavanje nastavnika,
razvoj materijalne osnove obrazovanja, investicije i druge poslove. Sredstva Zajednice ostvarivala su
se iz:
- posebnog doprinosa za obrazovanje iz osobnog dohotka građana;
- dijela općinskog poreza na promet robom na malo u trgovini;
- dopunskih sredstava društveno – političkih zajednica;
- sredstava koje su građani dobrovoljno davali za odgoj i obrazovanje i
- sredstava što su ih radne organizacije i druge društveno pravne osobe i državni organi
izdvajali iz sredstava kojima su samostalno raspolagali.
Administrativni ustroj:
Zajednicom je upravljao Odbor od 23 člana koje je imenovala Skupština općine a na prijedlog a)
ustanova za odgoj i obrazovanje (10 članova), b) radnih organizacija iz privrede (5 članova) i c)
Skupštine općine i drugih društvenih organizacija (7 članova) U Odluci o osnivanju zajednice
navedeni su svi pravni subjekti koji su predlagali svoje članove a Rješenje o imenovanju članova
Općinske zajednice obrazovanja za područje Općine Slavonski Brod donosila je Skupština općine. 4
Mandat članova Odbora bio je dvije godine time da se svake godine imenovala polovina novih
članova. Odbor je bio odgovoran Skupštini općine koja je za njega obavljala i sve administrativne
poslove (Odjel za upravne poslove) i računovodstvene poslove (Odjel za financije) uz određenu
naknadu.
Veze
Zajednica obrazovanja najuže je surađivala sa Skupštinom općine i djelovala je pod njezinim
nadzorom.
Povijest arhivskog fonda
Gradivo fonda preuzeto je u Arhiv zajedno s gradivom Zajednice za financiranje osnovnog
obrazovanje Slavonski Brod i to od Sekretarijata za društvene djelatnosti Općine Slavonski Brod
3.04.1991. po zapisniku br. 127/1-1991. Gradivo je upisano u Knjigu primljenog gradiva pod br.
94/7 i u Opći inventar (našastar) arhivskog gradiva pod brojem 146 na str. 133.
Način preuzimanja:
Arhivski fond je preuzet po službenoj dužnosti bez posebnih uvjeta o korištenju.
3. SADRŽAJ I USTROJ
Sadržaj
Fond sadrži vrlo malo dokumentacije i to: zapisnike sjednica Upravnog odbora, Pravilnik o
organizaciji i načinu rada Odbora Općinske zajednice obrazovanja, nekoliko rješenja, dokumente o
izgradnji Osnovnih škola u Lužanima i Starim Perkovcima, te Završne račune za 1967., 1968. i
1969.

4

Spis br. I/3-2209/1-67
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Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja
Izlučivanja gradiva u Arhivu nije bilo.
Dopune
Dopune gradiva fonda se ne očekuju jer je stvaratelj prestao djelovati još krajem 1968. godine.

4. UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA
Uvjeti dostupnosti:
Fond je u cijelosti dostupan korisnicima pod uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti arhivskog
gradiva i arhivima,5 Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva6 i Pravilnikom o radu čitaonice
Državnog arhiva u Slavonskom Brodu i korištenju arhivskog gradiva.7
Uvjeti umnožavanja:
Izrada preslika gradiva 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.8
Jezik i pismo u gradivu:
Gradivo je na hrvatskom jeziku, pisano latinicom.
Tvarne značajke:
Gradivo je na papiru i u očuvanom stanju.
Obavijesna pomagala:
Za gradivo fonda izrađen je sumarni inventar.

5. DOPUNSKI IZVORI
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika
Izvorno arhivsko gradivo fonda čuva se u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika:
Preslike gradiva ne postoje.

6. PODRUČJE NAPOMENA
Napomena arhivista

5

Narodne novine RH( dalje: NN ) br. 10571997;
NN br. 67/1999
7
Državni arhiv u Slavonskom Brodu klasa br.: 003-05/98-01/04
8
Isto.
6
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Stvaratelj je obavljao funkcije koje inače obavlja lokalna samouprava
djelatnost uprave s arhivskom klasifikacijskom oznakom A.5.5.

te je klasificiran

kao

KONTROLA OPISA

Pravila ili propisi
Gradivo je opisano po Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva,9 ( 2.izd. ) i
Međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji10.

Nadnevak izrade opisa :
2005.

9

ISAD(G): Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva.-2.izdanje, Zagreb,2001.
ISAAR(CPF): Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji,
Zagreb,1999.
10
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INVENTARNI POPIS
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HR-DASB-35 Zajednica obrazovanja za područje Općine Slavonski Brod
Signatura: HR-DASB-35/1
Naslov: Zapisnici
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1967.-1969.
Razina opisa: serija
Količina: 1 svežanj
Kutije
Broj teh.
jedinic
e

Sadržaj gradiva

Vremenska
odrednica

Zapisnici sjednica Upravnog odbora Općinske
zajednice obrazovanja (1967.-1969.);
Zapisnici 8.i 11. sjednice Savjeta za prosvjetu
Skupštine općine održanih zajedno s članovima
1.
Odbora Općinske zajednice obrazovanja.(1967.1968.;
Zapisnik Komisije Odbora za preuzimanje aktive
od Društvenog fonda za školstvo (1967.)

1967.
1969.

Napomene

HR-DASB-35 Zajednica obrazovanja za područje Općine Slavonski Brod
Signatura: HR-DASB-35/2
Naslov: Pravilnici, rješenja, ugovori
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1967.-1969.
Razina opisa: serija
Količina: 1 svežanj
Kutije
Broj teh.
jedinice

Sadržaj gradiva

Vremenska
odrednica

Pravilnik o organizaciji i načinu rada
Odbora Općinske zajednice obrazovanja
Slavonski Brod od 10.03.1967.;
1. Rješenje i Ugovor o korištenju stana za
Zubčić Stjepana od 27.11.1967.;
Molba za dodjelu stana Mate Bukvića
(1967.)

1967.

Napomene
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HR-DASB-35 Zajednica obrazovanja za područje Općine Slavonski Brod
Signatura: HR-DASB-35/3
Naslov: Investicije
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1968.-1970.
Razina opisa: serija
Količina: 1 svežanj
Kutije
Broj teh.
jedinice

Sadržaj gradiva

Odluka o dovršenju Osnovne škole Lužani (1968.);
Rješenje o tehničkom pregledu s odobrenjem za uporabu(1968.);
Troškovnik za dovršenje O.Š.Lužani Projektbiroa Slavonski Brod
10-542/67.;
Obračun izvedenih radova (1968.);
Ugovori s izvođačima radova br.1-12 (1968.);
1.
Odluka o izgradnji Osnovne škole u Starim Perkovcima (1968.);
Rješenje o tehničkom pregledu s odobrenjem za uporabu (1970.);
Zapisnik o otvaranju ponuda I povjeravanju stolarskih poslova
Stolarskom poduzeću «Javor» (1969.);
Ugovori s izvođačima radova od br. 1-3,5-9(1969.9;
Računi (1969.)

Vremenska
Napomene
odrednica

1967.
1970

HR-DASB-35 Zajednica obrazovanja za područje Općine Slavonski Brod
Signatura: HR-DASB-35/4
Naslov: Financijska dokumentacija
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1967.-1969.
Razina opisa: serija
Količina: 1 svežanj
Kutije
Broj teh.
jedinice

Sadržaj gradiva

Završni računi Općinske zajednice obrazovanja
1.
Slavonski Brod za 1967.,1968. i 1969. s izvještajima o
radu

Vremenska
odrednica
1967.
1969.

Napomene
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