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PLANIRANI/ OSTVARENI PRIHODI PODRUŽNICE ZA POVIJEST U SLAVONSKOM BRODU ZA 
RAZDOBUE SIJEČANJ-L/PANJ 2013. 

RED. BROJ O P l S: PLAN PODRUŽNICE: OSTVARENO: PLAN GRADA: 
BR. KONTA: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6413 
66411 
63312 
63313 
66121 

Prihodi od kamata 1.000,00 
Prihodi iz prorač.Ministarstva 1.615.350,00 
Prihodi iz prorač.-Županija BP-SB 246.000,00 
Prihodi iz prorač. Grada -SB-redovna djel. 252.000,00 
Prihodi od pohranjenih knjiga Podružnice 36.500,00 

UKUPNI PRIHODI PODRUŽNICE: 

353,00 
1.748.721,00 

236.331,00 
114.580,00 
32.603,00 

2.132.588,00 

137.496,00 

PLANIRANI/ OSTVARENI IZDATCI PODRUŽNICE Z4 POVIJEST U SLAVO NSK OM BRODU Z4 
RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013. 

RED. BROJ o p l S: PLANIRANO: OSTVARENO: UDIO GRADA 
BR. KONTA: SLAVONSKOG BRODA % 

l. 31111 Plaće za javne službenike i namještenike 1.453.200,00 1.520.268,00 80.950,00 
2. 31212 Jubilarne nagrade, smrtni slučaj i dr. 10.300,00 7.889,00 
2. 31321 Doprinos za zdr.osiguranje na plaću 196.470,00 205.236,00 16.190,00 
3. 31331 Doprinos za zapošljavanje na plaće 24.500,00 25.845,00 3. 155,00 

UKUPNO ZA PLAĆE : 1.684.470,00 1.759.238,00 100.295,00 6% 

Planirani izdatci iz stavke za plaće manji su od ostvarenih u iznosu od 74.768,00 kn. Razlika je nastala 
uplatom sredstava MZOS za isplatu plaća znanstvenika koji sn ispunili uvjete za izbor u vi§e znanstveno 
zvanje, sukladno ~L 4. Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01.), te znanstvenih novaka koji su 
ispunili uvjete iz ~1. 13. i ~1. 14 Kolektivnog ugovora za znanost (NN 142/10.). 

4. 3211 Službena putovanja u zemlji i inozemstvu 

od toga: dnevnice u zemlji: 9.491,00 
dnevnice u inozemstvu 1.820,00 
troškovi noćenja u zemlji i inozemstvu 557 ,OO 
troškovi prijevoza u zemlji 13.606,00 
troškovi prijevoza u inozemstvu 3.990,00 

5. 3212 Prijevoznaposaoisposla 
6. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 

50.650,00 

30.000,00 
10.000,00 

UKUPNE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA: 90.650,00 

7. 3223 Energija 
od toga: - el.energija: 2.119,00 

-voda 586,00 
-plin 8. 776,00 
-gorivo za sl.vozilo 5.006,00 

8. 3221 Uredski materijal 
9. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ. 

2 UKUPNI RASHODI ZA MATERIJAL l ENERGIJU: 

20.000,00 

20.700,00 
8.600,00 

49.300,00 

29.464,00 

27.594,00 

57.058,00 

16.487,00 

12.707,00 
7.543,00 

36.737,00 

3.960,00 

3.960,00 7o/o 

1.855,00 

2.580,00 

4.435,00 ll% 
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ll. 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 20.000,00 
Od toga: -telefon 7.385,00 

-internet 9.868,00 
-poštarina 3.891,00 

13. 3233 Usluge promidžbe i infonniranja 8.200,00 
14. 3234 Komunalne usluge 1.000,00 
15. 3237 Intelektualne usluge (autorski honorari, Ugovori o djelu, 

21.144,00 

3.752,00 
338,00 

usluge studenskog servisa i dr.) 135.230,00 132.146,00 
16. 3238 Računalne usluge 5.000,00 5.250,00 
17. 3239 Ostale usluge (fotokopiranje,uvezivanje, grafičke usluge, tiskanje knjiga i dr.) 

98.000,00 24.692,00 5.890,00 

UKUPNI RASHODI ZA USLUGE: 267.430,00 187.322,00 5.890,00 3% 

18. 3292 
19. 3293 
20. 3294 
21. 3721 

Premije osiguranja 
Reprezentacija 
Članarine 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

11.000,00 
6.750,00 

750,00 
18.000,00 

4.906,00 
3.048,00 

400,00 
9.000,00 

Iznos od 9.000,00 kn. koji se vodi kao «Ostali nespomenuti rashodi poslovanja» vezan je za Odluku 
Urbroj: 52/04.-D od 30.rujna 2004. sukladno ~1.13 Statuta Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu za mjes~nu 
naknadu djeci pokojnog dr. sc. JOSIPA KLJAJIĆA, kao potpora za skrb i školovanje u iznosu od 1.500,00 kn. za 
svako dijete. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

UKUPNI NESPOMENUTI RASHODI POSWV ANJA: 36.500,00 

22.3431 
23.4221 
25.4241 

Usluge platnog prometa 
Računala i računalna oprema 
Knjige u knjižnici 

2.500,00 
12.500,00 
7.500,00 

17.354,00 

2.855,00 
8.398,00 
5.364,00 

- % 

UKUPNO: 2.150.850,00 2.074.326,00 114.580,00 6% 

Sveukupni izdatci poslovanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje za 
razdoblje sije~anj -lipanj 2013. su 2.074.326,00 kn. 

Sve prezentirane financijske kategorije ostvarene su na temelju 20 zaposlenih radnika ( lt 
doktora znanosti, 2 znanstvena novaka, 5 VSS, 2 SSS) od kojih 6 radnika u cijelosti financira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prosjefna brutto plaća (bez doprinosa na plaću) iznosi 
12.668,90 kn, a netto plaća u prosjeku iznosi 8.235,33 kn. 

Izvje§će sastavila: 

Ana Marijić~ 
Pr~~{-~~cl. 

dr.sc. Stanko Andri~ 

U Slavonskom Brodu, 19. kolovoza 2013. 
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Hrvatski institut za povijest- ZAGREB 
Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje 
Starčevićeva 8 
SLAVONSKI BROD 
Žiro- račun: 2390001-1400000096 
Klasa: 640-02/13'-03-02 
Urbroj: 3801264-4-13-1 

Upravnom odjelu 
Društvenih djelatnosti 
Grada Slavonskog Broda 
SLA VON SKJ BROD 

Bilješke uz financijsko Izvješće za razdoblje 
siječnj -lipanj 2013. 

Bilješke uz obrazac: PR- RAS: 

AOP- 001 Temeljem ugovora zaključenoga između Ministarstva znanosti 
i tehnologije, te tupan ije brodsko-posavske i Grada Slavonskog Broda o 
financiranju rada Podružnice u omjeru 50% : 50%, Podružnica za povijest u 
Slavonskom Brodu ostvarila je ukupan prihod za razdoblje siječanj -lipanj 2013. 
u iznosu od 114.580,00 kn. 
Odlukom o Proračunu Grada Slavonskog Broda odobrena su sredstva za 
razdoblje siječanj-lipanj u iznosu 137.496,00 kn. Dakle, po toj odluci razlika u 
prihodima iznosi 22.916,00 kn. i odnosi se na nedoznačenu uplatu jedne rate za 
redovnu djelatnost ( 06/13) koja je uplaćena početkom srpnja 2013. pa nije 
uvrštena u izvješće. 

Obrazac: OBVEZE: 

AOP- 100 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u 
iznosu od 22.916,00 kn odnosi se na plaće djelatnika za lipanj 2013. 

Osoba za kontakt: 

Ana Marijić ~ 
Tei.035/447-243 ili 447-247 

U Slavonskom Brodu, 19. kolovoza 2013. 

P~~~~~ce: 
dr.sc. Stanko Andnć 



262,263,264,264(, 
2645, 2653, 2854. 267 

Za 

šifra djela>nostl: 

Obveze za tuzemne kredite i zajmove 

Obveze za inozerme kredite i zajmove 

Obveze za tuzerme kledite i zajmove 

Obveze za inozemne kredite i zajmove 

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 

iznosi u kunama, bez lipa 



261,26«i,2$47,2M, 

''""" 

Obveze za tuzerme kredite i zajmove 

Obveze za inozemne kredite i zajmove 

Ministarstvo znanosti, obrazovSJla i športa. svi!Jall2011. godine 

Verzija 11.0 

Kontrolni broj: 1 695 784 



HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST- ZAGREB 

PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVO NIJE, SRIJEMA I BARANJE- SLAVONSKI BROD 

IZVJEŠTAJ O RADU 

ZA RAZDOBLJE SIJEĆANJ-LIPANJ 2013. 

Sadržaj: 

I. Uvod 

ll. Znanstveno-istraživačka djelatnost 

Ill. Izdavačka djelatnost 

IV. Ostale djelatnosti 

V. Sažetak i zaključak 

I. Uvod 

U Podružnici je ukupno zaposleno 20 radnika(stanje od 30. 6. 2013). Još l radnik (znanstveni novak s 
doktoratom), koji prima plaću u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, bio je uključen u redovite 
aktivnosti Podružnice i radio kao suradnik na znanstvenim projektima koje vodi Podružnica. 

S obzirom na stupanj stručne i akademske naobrazbe, struktura kolektiva Podružnice je sljedeća: 

- ll (+l) doktora znanosti; 

- 7 radnika s visokom stručnom spremom (6 profesora, od kojih su troje doktorski kandidati, i l dipl. 
pravnica); 

- 2 radnika sa srednjom stručnom spremom. 

Prema ustroju radnih mjesta, u Podružnici radi: 9 stalno zaposlenih znanstvenika, 4 (+ l) znanstvenih 
novaka, 3 stručna suradnika (od toga 2 stručna suradnika u sustavu znanosti) i 4 radnika u stručnim 
službama i pomoćnim poslovima (knjižničarka, tajnica, voditeljica računovodstva, domar). 

Na temelju Ugovora o financiranju Podružnice (od 21. 6. 1996.), 14 radnika Podružnice financiraju 
Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod s udjelom od 50%. Rad istih 14 radnika s 
istovjetnim udjelom od SO% financira Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta. Ministarstvo također u 
cijelosti financira i rad preostalih 6 radnika Podružnice. 

II. Znanstveno-istraživačka djelatnost 

Radnici Podružnice voditelji su i nositelji S znanstvenoistraživačkih projekata ugovorenih s 
Ministarstvom znanosti 2007. godine. To su sljedeći projekti: "Slavonija, Srijem i Baranja od kasne 
antike do osmanskog doba" (voditelj Stanko Andrić); "Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 



1699. do 1868.: putevi modernizacije" (voditeljica Zlata Živaković-Kerže); "Slavonija, Srijem i 
Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura" (voditelj Mato Artuković); "Oblikovanje hrvatskoga 
kulturnO!! 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. 

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 (Budimpešta, Sarajevo). 
Sudjelovali su na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Koprivnica, Pula, Našice, 
Sisak, Slavonski Brod) i u inozemstvu (Helsinore- Danska). Sumarni rezultati rada (točan broj i vrste 
radova) bit će navedeni u godišnjem izvještaju za 2013. 

S obzirom na strukturu financiranja radnika Podružnice opisanu u Uvodu, pojedinačni prikaz rada svih 
znanstvenika u Podružnici ovdje je razvrstan u tri skupine: 

pod A) 9 znanstvenika i stručnih suradnika koje sufinanciraju Brodsko-posavska županija i Grad 
Slavonski Brod; 

pod B) 6 znanstvenika i znanstvenih novaka koje u cijelosti financira Ministarstvo znanosti; 

pod C) I znanstveni novak koji radi na projektima Podružnice, a prima plaću u Hrvatskom institutu za 
povijest u Zagrebu. 

A) Znanstvenici i stručni suradnici koje sufinanciraju Bradsko-pasavska županija i Grad Slavonski 
Brod 

l. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže, znanstvena savJetnica 

Voditeljica znanstvenog projekta "Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: 
putevi modernizacije" 

Glavna tema istraživanja: Gospadarsko značenje velikih riječnih prometnica u Slavoniji, Srijemu i 
Baranj i u 18. i 19. stoljeću 

Nastavila je istraživati i pisati knjigu o velikim riječnim prometnicama u Slavoniji, Srijemu i Baranji u 
18. i 19. stoljeću. Objavila je 3 rada u zbornicima skupova (o Dunavu kao prometnom koridoru, 
franjevcima u Osijeku u 18. stoljeću i o historiografskom radu dr. Mire Kolar Dimitrijević) te nekoliko 
poglavlja u monografiji Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Sudjelovala je kao izlagač na 
međunarodnom znanstvenom skupu "Kultura, identitet, društvo: europski realiteti" u Osijeku te na 
domaćim znanstvenim skupovima o fra Emeriku Paviću (Osijek) i dr. Miri Kolar (Koprivnica). 
Istraživala je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i u Državnom arhivu u Osijeku. Napisala je 
stručne izdavačke recenzije za l knjigu i 2 članka. Mentorica je u izradi 2 doktorske disertacije (u 
Zagrebu i u Zadru). Pisala je prilog "Brodsko-posavski spomendan" za novine Posavska Hrvatska. 

2. dr. sc. Mato Artuković, znanstveni savjetnik 

Voditelj znanstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura" 

Glavna tema istraživanja: Srpska samostalna stranka u Hrvatskoj 1903-1914. 

Objavio je l znanstveni rad u zborniku skupa (o monarhističkoj Jugoslaviji u djelu dr. Franje 
Tuđmana) i l izdanje izvorne građe u povremeniku Podružnice Prilozi za povijest Broda i okolice. 
Istraživao je u arhivima i knjižnicama u Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima. Recenzirao je rukopise 2 
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znanstvene knjige i l članka za časopis. Sudjelovao je u promociji 2 stručna izdanja, u Zagrebu i u 
Slav. Brodu. 

3. dr. sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik 

Voditelj znanstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba" 

Glavna tema istraživanja: Crkve"" i kulturna povijest Slavonije, Baranje i Srijema u srednjem vijeku 

Objavio je 2 znanstvena rada u zbornicima skupova, na mađarskom (zbornik međunarodnog skupa 0 

obrani Beograda 1456, održanog u Budimpešti) i na hrvatskom jeziku (zbornik domaćeg skupa o 
voćinskom svetištu, održanog u Požegi), kao i l izdanje izvorne građe u povremeniku Podružnice 
Prilozi za povijest Broda i okolice (u suradnji s B. Ostajmerom). Sudjelovao je kao izlagač na 2 
znanstvena skupa, međunarodoom skupu o Reformaciji u Hrvatskoj (Zagreb) i domaćem skupu o 
hrvatskom jeziku u 17. stoljeću (Našice). Istraživao je u knjižnicama u Zagrebu. Mentor je pri izradi 3 
doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Recenzirao je rukopis l znanstvene knjige i 
sudjelovao u promocijama 4 različita izdanja u Slav. Brodu, Zagrebu, Našicama i Iloku. Obavljao je 
redovite poslove voditelja Podružnice i glavnog urednika časopisa Scrinia Slavonica. 

4. dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica 

Voditeljica znanstvenog projek1a "Oblikovanje hrvatskoga kulturnog i socijalnog identiteta 1900-
1990." 

G !avna tema istraživanja: Kultumi identitet i ideologija hrvatskoga seljačkog pokreta u međuratnom 
razdoblju 

Objavila je 2 znanstvena rada u zbornicima skupova (o povijesti hrvatsko-bugarskih odnosa i o 
Podravini u djelu dr. Mire Kolar Dimitrijević), kao i l stručni rad u časopisu Hrašće. Sudjelovala je na 
domaćem znanstvenom skupu o dr. Miri Kolar (Koprivnica). Istraživala je arhivima i knjižnicama u 
Zagrebu i Budimpešti. Držala je nastavu na doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima i bila 
mentor pri izradi l doktorskog rada. Recenziralaje rukopise 3 znanstvene knjige. 

5. dr. sc. Miroslav Akrnadža, Zllanstveni savjetnik 

Voditelj znanstvenog projekta "Hrvatski demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski rat" 

Glavna tema istraživanja: Položaj Katoličke crkve u komunističkoj Jugoslaviji 

Objavio je knjigu Katolička Crkva u komunističkoj Hrvatskoj, 1945-1980. (Zagreb-Slav. Brod, 2013) i 
2 znanstvena članka u časopisima Croatica Christiana periodico i Časopis za suvremenu povijest, o 
položaju Katoličke Crkve u Lici poslije Drugog svj. rata i o odnosu Crkve prema Hrvatskom proljeću. 
Istraživao je u arhivima u Zagrebu, Sarajevu, Rijeci i Krku. Napisao je stručne recenzije rukopisa 5 
znanstvenih knjiga. Držao je nastavu na Hrvatskim studijima i na Visokoj školi za diplomaciju i 
međunarodne odnose u Zagrebu. Sudjelovao je na promocijama različitih izdanja u Zagrebu, 
Vinkovcima i Vukovaru. 

6. dr. sc. Marija Karbić, viša znanstvena suradnica 

Suradnica znanstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba" 

Glavna tema istraživanja: Plemstvo i gradska društva u Slavoniji u srednjem vijeku 

Objavila je e-knjigu The Laws and Customs of Medieval Croatia and Slavonia: A Guide to the Extant 
Sources, u suautorstvu s D. Karbićem i M. Radyem (London, elektroničko on-line izdanje). Objavila 
je I znanstveni rad u inozemnom časopisu Medium Aevum Quotidianum (Krems), o kršenju zakona 
kod srednjovjekovnih žena u Slavoniji. Kao urednica objavila je povremenik Podružnice Prilozi za 
povijest Broda i okolice, knjiga l. Sudjelovala je na l domaćem znanstvenom skupu (Pula). Istraživala 
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je u arhivima i knjižnicama u Zagrebu i Budimpešti. Držala je nastavu na Hrvatskim studijima u 
Zagerbu i bila mentorica više diplomskih radova. Napisala je recenziju rukopisa l članka i održala l 
javno predavanje u Valpovu. 

7. dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik 

Suradnik znanstvenog projekta "Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi 
modernizacije" 

Glavna tema istraživanja: Crkvena i društena povijest Slavonije u 18. stoljeću 

Objavio je l znanstveni rad u zborniku Hrvati u Vojvodini (IMIN, Zagreb) i l poglavlje o 
demografskoj povijesti u V. knjizi nove sinteze Povijest Hrvata (MH, Zagreb). Istraživao je u 
arhivima i knjižnicama u Zagrebu. Sudjelovao je u promocijama izdanja Podružnice u Zagrebu i Slav. 
Brodu. Obavljao je redovite poslove predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta. 

8. Mica Orban-Kljajić, prof., stručna suradnica 

Suradnica znanstvenog projekta "Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: 
putevi modernizacije" 

Glavno područje rada: priređivanje arhivske građe na njemačkom jeziku za povijest Slavonije u 18. i 
19. stoljeću 

Prevela je na engleski jezik sažetke u časopisu Scrinia Slavonica sv. 13. Prevela je s njemačkog na 
hrvatski jezik znanstveni članak R. Zetta "O imenu Slavonija" za časopis Podružnice. Nastavila je 
transkribirati dokumente iz građe Slavonske generalne komande (građa se nalazi u Hrvatskom 
državnom arhivu u Zagrebu), kao i korespondenciju Andrije Torkvata i Ignjata Brlića (u suradnji s dr. 
sc. Matom Artukovićem). 

9. Šimun Penava, prof., stručni suradnik 

Suradnik znanstvenog projekta "Hrvatski demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski rat" 

Glavna tema istraživanja: Arhivski izvori za povijest Slavonije i Srijema 1945-1998; Protjerivanje 
Hrvata i Bošnjaka s banjalučkog područja 1992-1995. 

Sudjelovao je kao izlagač na 6. Hrvatskom žrtvoslovnom kongresu u Sisku, s temom o stradanju 
vojnika JNA od same JNA. Napisao je prikaze 2 knjige za časopis Scrinia Slavonica sv. 13. Istraživao 
je u arhivima i knjižnicama u Zagrebu. 

B} Znanstvenici i znanstveni novaci koje u cijelosti financira Ministarstvo znanosti 

10. dr. sc. Milan Vrbanus, viši znanstveni suradnik 

Suradnik znanstvenog projekta "Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi 
modernizacije" 

Glavna tema istraživanja: Gospodarska povijest Slavonije u 18. stoljeću 

Objavio je l znanstveni rad u zborniku o fra Antunu Sačiću i 2 poglavlja (u suautorstvu s dr. sc. L. 
Ćoralić) u V. knjizi nove sinteze Povijest Hrvata (MH, Zagreb). Napisao je stručne recenzije rukopisa 
2 članka za časopis i zbornik radova. Istraživao je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. 

ll. dr. sc. Dinko Župan, znanstveni suradnik 
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Suradnik manstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura" 

Glavna tema istraživanja: Školstvo i naobrazba u Slavoniji u 19. stoljeću 

Objavio je l izdanje izvorne građe u povremeniku Podružnice Prilozi za povijest Broda i okolice. 
Održao je 2 javna predavanja, u Našicama i u Zagrebu. Sudjelovao je u promocijama izdanja 
Podružnice i drugih izdanja u Slav. Brodu, Iloku, Belišću i Sibinju. Istraživao je u arhivima i 
knjižnicama u Osijeku i Zagrebu. 

12. dr. sc. Marijan Šabić, viši znanstveni suradnik (znanstveni novak) 

Suradnik znanstvenog projekta "Oblikovanje hrvatskoga kulturnog i socijalnog identiteta 1900-1990." 

Glavna tema istraživanja: Hrvatsko-češke i hrvatsko-slovačke kulturne i književne veze u 19. i ranom 
20. stoljeću 

Za časopis Podružnice preveo je sa slovačkog rad V. Jan kovi ča "O djelu Jana Čaploviča". Istraživao je 
u knjižnicama u Zagrebu (NSK, Knjižnica FF). Obavljao je poslove tajnika časopisa Scrinia 
Slavonica. Sudjelovao je u l promociji knjige u Slav. Brodu. 

13. dr. sc. Dino Mujadžević, znanstveni suradnik (znanstveni novak) 

Suradnik manstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba" 

Glavna tema istraživanja: Slavonija u doba osmanske vladavine 

Objavio je l manstveni rad u zborniku o A. T. Brliću, l izdanje izvorne građe u povremeniku 
Podružnice Prilozi za povijest Broda i okolice te l pregledni rad na engleskom jeziku o osmanskim 
vakufima u Bosni i Hercegovini (u zborniku skupa o povijesti vakufii, održanog u Ankari). Sudjelovao 
je na skupu istraživačke mreže Yearbook of Muslims in Europe (Helsinore, Danska). Napisao je 
stručnu recenziju rukopisa l znanstvene knjige. Držao je nastavu na Visokoj školi za diplomaciju i 
međunarodne odnose u Zagrebu te sudjelovao na l promociji izdanja Podružnice u Zagrebu. 

14. Mladen Barać, prof., asistent (znanstveni novak) 

Suradnik manstvenog projekta "Hrvatski demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski rat" 

Glavna tema istraživanja: Svakodnevni život u okupiranim područjima Slavonije 1991-1998. 

Objavio je l manstveni rad u povremeniku Podružnice Prilozi za povijest Broda i okolice. Sudjelovao 
je na okruglom stolu o medijima i međunarodnoj zajednici u raspadu Jugoslavije (Slavonski Brod). 
Istraživao je u knjižnicama i arhivima u Zagrebu i Slav. Brodu. Nastavio je pisati doktorsku disertaciju 
naslovljenu "Svakodnevni život na okupiranom području: zapadna Slavonija 1992-1995" (Hrvatski 
studiji, mentor dr. sc. Ante Nazor). Unosio je podatke u računalnu bazu stradalih tijekom 
Domovinskog rata na području Slavonije, Srijema i Baranje. Sudjelovao je u promociji l izdanja 
Podružnice u Slav. Brodu. 

15. Aleksandra Koprivčević, prof., asistentica (znanstvena novakinja) 

Suradnica manstvenog projekta "Hrvatski demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski 
rat" 

Glavna tema istraživanja: Politička i ratna zbivanja na podrućju Slavonije 1989.-1991. na temelju 
analize odabranih srpskih tiskovina. 

Napisala je sinopsis doktorske disertacije o političkim i ratnim prilikama u Slavoniji 1989-1991. na 
temelju pisanja srbijanskih novina (Hrvatski studiji, mentor dr. sc. Ante Nazor). Istraživala je građu za 
disertaciju i pisala 2 prikaza za časopis Podružnice. 
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C) Znanstveni novaci na projektima Podružnice i s plaćom u Hrvatskom institutu za povijest u 
Zagrebu 

16. dr. sc. Branko Ostajmer, znanstveni suradnik (znanstveni novak) 

Suradnik znanstvenog projekta "Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura" 

Glavna tema istraživanja: Politika i društvo u Slavoniji u kasnom 19. i ranom 20. stoljeću 

Objavio je l izdanje izvorne građe u povremeniku Podružnice Prilozi za povijest Broda i okolice 
(suautor S. Andrić), l stručni članak u časopisu Politički zatvorenik i l prikaz u časopisu Godiš,Yak 
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Istraživao je u Nacionalnoj i sveuč. knjižnici, Hrvatskom 
državnom arhivu i knjižnici Etnografskog muzeja u Zagrebu. Održao je l pozvano predavanje na 
odsjeku za povijest Hrvatskih studija i l javno predavanje za nastavnike povijesti Zagrebačke 
Krapinsko-zagorske županije. Napisao je 2 recenzije rukopisa članaka za znanstvene časopise. 

III. Izdavačka djelatnost 

Osim znanstvenoistraživačkog rada, Podružnica od svojih početaka razvija i bogatu izdavačku 

djelatnost. Tijekom prve polovice 2013. Podružnica je objavila 4 knjige, i to: 

-Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću. Radovi znanstveno-stručnog skupa održanog 14. studenoga 2008. 
u Slavonskom Brodu, ur. Dinko Župan, 

-Prilozi za povijest Broda i okolice, knjiga l, ur. Marija Karbić, 

- Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znanstvenog skupa održanog 14. i 15. travnja 2010. u 
Slavonskom Brodu i Našicama, ur. Tatjana Melnik (suizdavači: Zavičajni muzej Našice, Grad Našice, 
franjevački samostani Našice i Slav. Brod), 

- Miroslav Akmadža: Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980. (suizdavač: Despot 
lnfinitus d.o.o., Zagreb). 

U pripremi za tisak nalazi se časopis Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Bara,Ye Hrvatskog instituta zapovijest, sv. 13 (2013), te sljedeće knjige: 

-Marija Karbić, Plemićki rod bana Borića (monografija), 

- Mate Rupić i Slaven Ružić (prir.): Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti, 
Knjiga 14: Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1994), 

- Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik znanstvenog skupa održanog u Slavonskom 
Brodu 23. i 24. studenoga 2012., ur. Suzana Leček 

- Memoari pandurskog pukovnika Franje baruna Trencka, prir. Alexander Buczynski i Mica Orban 
Kljajić (kritičko izdanje izvorne građe); 

- Mijat Stojanović: Zgode i nezgode moga života, prir. Dinko Župan i Damir Matanović (kritičko 
izdanje izvorne građe), 

- Dinko Župan: Mentalni korzet - Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (J 868-1918) 
(studija) (suizdavač: Učiteljski fakultet Osijek), 

- Mato Artuković: Sudski progoni dr. Marka Veselice - Dokumenti, knjiga I (suizdavač: Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb). 
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Navedene knjige Podružnica je uvrstila u svoj izdavački plan za 2013. godinu i objavit će ih u skladu s 
financijskim mogućnostima. 

IV. Ostale djelatnosti 

Osim znanstveno-istraživačkog rada, većina radnika Podružnice uključena je (kao vanjski suradnici) u 
izvođenje nastave na sveučilištima ili visokim učilištima te mentorski rad i obrane magisterija i 
doktorata. 

Znanstvenici su također sudjelovali na tribinama, okruglim stolovima, predstavljanjima knjiga i u više 
su navrata držali javna predavanja. Podružnica je organizirala promocije svojih izdanja u Slavonskom 
Brodu i drugim mjestima (Zagreb, Ilok, Našice, Belišće). 

Podružnica ima bogatu znanstvenu knjižnicu s nekoliko desetaka tisuća naslova (knjiga i časopisa), 
koja je otvorena javnosti za korištenje. Knjižnicu su koristili postdiplomanti za pisanje magistarskih 
radova i doktorskih disertacija, studenti za pisanje seminarskih i diplomskih radova, učenici za izradu 
maturalnih radova i građani. 

U stručnim i pomoćnim službama Podružnice radi 5 radnika: 

a) knjižničarka (katalogizira fond knjižnice i postavlja katalog na mrežne stranice Podružnice; vodi i 
evidentira posudbu knjiga iz knjižnice i njihovo korištenje u čitaonici; organizira nabavu novih knjiga 
za knjižnicu; brine o razmjeni publikacija Podružnice s drugim ustanovama; izrađuje ili pribavlja 
UDK, ISBN, CIP oznake za knjige i članke u izdanju Podružnice); 

b) stručni suradnik za izdavaštvo, prodaju knjiga i promidžbu {prati grafičku pripremu i tisak svih 
knjiga u izdanju ili suizdanju Podružnice; organizira prodaju izdanja Podružnice; održava web
stranicu Podružnice; priprema i organizira promocije izdanja, javna predavanja, skupove; priprema i 
vodi brigu o tiskanju promidžbenih materijala Podružnice; održava vezu s lokalnim i nacionalnim 
medijima (novine, radio, lV)); 

e) tajnica (vodi, prikuplja, sređuje i čuva opće akte, personalnu dokumentaciju i službenu 
korespondenciju; vodi komunikaciju s ustanovama i pojedincima s kojima Podružnica surađuje; vodi 
zapisnike sjednica Podružnice i dokumentira sve službene događaje i postupke u ustanovi); 

d) voditeljica računovodstva (obavlja redovne poslove prema opisu posla voditelja računovodstva; 
obavlja računovodstvene poslove za znanstvene projekte Podružnice); 

e) domar (brine za održavanje zgrade, instalacija i uređaja; obavlja dostavu i prijevoz). 

V. Sažetak i zaključak 

U Podružnici je ukupno zaposleno 20 radnika (stanje od 30. 6. 2013). Među njima je ll doktora 
znanosti. 4 radnika su u statusu znanstvenih novaka. U stručnim i pomoćnim službama zaposleno je 5 
radnika. Osim spomenutih 20 radnika, još l doktor znanosti u statusu znanstvenog novaka sudjeluje u 
radu i projektima Podružnice (vodi se kao zaposlenik Instituta u Zagrebu). 

U okviru temeljne, znanstvenoistraživačke djelatnosti Podružnice, njezini znanstvenici vode 5 
znanstvenih projekata ugovorenih s Ministarstvom znanosti. 

Znanstvenici, znanstveni novaci i stručni suradnici u Podružnici istraživali su u arhivima i knjižnicama 
u Hrvatskoj i u inozemstvu te su objavljivali knjige i radove u časopisima i zbornicima. Sudjelovali su 
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na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Koprivnica, Pula, Našice, Sisak, Slavonski 
Brod) i u inozemstvu (Helsinore - Danska). Objavili su više autorskih i uredničkih knjiga, kao i 
znanstvenih radova u časopisima i zbornicima. Pisali su, dovršavali ili pripremali za tisak nove knjige 
i znanstvene radove. Precizni sumarni podaci bit će navedeni u godišnjem izvještaju. Dvoje 
znanstvenih novaka i jedan stručni suradnik u znanosti pripremaju doktorske disertacije. 

U okviru svoje izdavačke djelatnosti, Podružnica je tijekom prve polovice 2013. objavila 4 knjige. U 
pripremi za tisak nalazi se časopis Scrinia Slavonica (sv. 13) te još 7 knjiga. 

U sklopu ostalih aktivnosti, Podružnica je organizirala promocije svojih izdanja, a njezini radnici 
sudjelovali su na tribinama, okruglim stolovima, predstavljanjima knjiga i držali javna predavanja (u 
Slavonskom Brodu, Zagrebu, Iloku, Našicama, Belišću). 

Radnici Podružnice sudjelovali su u izvođenju sveučilišne nastave te izradama magistarskih radova i 
doktorskih disertacija. 

Znanstvenu knjižnicu Podružnice koristili su vanjski korisnici raznih kategorija. 

Na temelju svega gore iznesenog smatramo da je Podružnica tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2013. 
uspješno izvršavala svoju zadaću istraživanja hrvatske povijesti na području Slavonije, Srijema 
Baranje te daje svojim radom i rezultatima opravdala financijska sredstva koja su u nju uložena. 

U Slavonskom Brodu, 26. kolovoza 2013. 

Predstojnik Podružnice: 

~n~ kv~~ 
dr. sc. Stanko Andrić 
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