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 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest u  
                  Slavonskom Brodu, razdoblje od 1. siječnja do  30. lipnja  2013. 
                  – očitovanje                  
                                                                                            

 
       Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do  
30. lipnja 2013. godine u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena polugodišnja djelatnost 
ustanove. U prvih šest mjeseci 2013. godine Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje ostvarila je sljedeće:  

Djelatnici Podružnice voditelji su i nositelji 5 znanstvenoistraživačkih projekata ugovorenih s 
Ministarstvom znanosti 2007. godine. Radi se o slijedećim projektima : „Slavonija, Srijem i 
Baranja od kasne antike do osmanskog doba" (voditelj Stanko Andrić); "Društvena i 
gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putovi modernizacije" (voditeljica Zlata 
Živaković-Kerže); "Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura" (voditelj 
Mato Artuković); "Oblikovanje hrvatskoga kulturnog i socijalnog identiteta 1900-1990." 
(voditeljica Suzana Leček); "Hrvatski demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski 
rat" (voditelj Miroslav Akmadža). Aktualni projekti se prema ugovoru s Ministarstvom izvode u 
trajanju od 5 godina (zaključno s 2011. godinom), ali im je Ministarstvo produžilo trajanje do 
kraja 2013. godine. 

Svi znanstvenici, znanstveni novaci i stručni suradnici uključeni su u rad na projektima, u 
okviru kojih istražuju predviđene teme. Osim toga znanstvenici su istraživali i druge teme iz 
djelokruga Podružnice, vezane uz znanstvene skupove, nove publikacije itd.  

 

Znanstvenici, znanstveni novaci i stručni suradnici u Podružnici istraživali su tijekom prve 
polovice 2013. u arhivima i knjižnicama različitih gradova u Hrvatskoj i u inozemstvu 
(Mađarska, Bosna i Hercegovina). Sudjelovali su na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u 
inozemstvu (Helsinore- Danska). Sumarni rezultati rada (točan broj i vrste radova) bit će 
navedeni u godišnjem izvještaju za 2013. godinu. 

         U podružnici je zaposleno 20 djelatnika. Od 20 djelatnika 14 se financira, prema 
Ugovoru o financiranju, 50% Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 50% Grad i 
Županija, dok ostalih 6 u cijelosti financira Ministarstvo znanosti. 

 



Financiranje Podružnice utvrđeno je Ugovorom – 50% Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, a drugih 50% Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod u omjeru 60% 
županija i 40% grad. 
 
Prosječna bruto plaća iznosi 12.668,90 kuna. 
 
 

Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Hrvatskog 
instituta za povijest – Podružnice Slavonski Brod za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2013. godine.  
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 
2013. iskazani su:  
    
 

- ukupno ostvareni prihodi i primici  2.132.588,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             2.074.326,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                     58.262,00 kn   
 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa u iznosu od 1.748.721,00 (82,00%), zatim iz proračuna Brodsko-
posavske županije u iznosu od 236.331,00 (11,08%), te iz Gradskog proračuna u iznosu od 
114.580,00 kuna (5,37%) . 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
1.759.238,00 kn (84,81%), materijalni, financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 
ukupnom iznosu od 301.326,00 kn (14,53%), te rashodi za nabavku opreme i knjiga u iznosu 
od 13.762,00 kn (0,66%).  
 
Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice Slavonski Brod za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013 godine prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
 
 
 
        S poštovanjem, 

 
 
 
 
Stručni suradnik:                                                                                                Pročelnica:  
Kristijan Vuković, prof.                                                                      Dubravka Marković, prof. 

 
 
 

 
 

U privitku:  
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove  
za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2013 godinu 

 


	Upravni odjel za
	KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
	Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest u


