
Upravni odjel za
društvene djelatnosti
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URBROJ: 2178/01-04-10-
Slavonski Brod, 22. ožujka 2010.

Kolegij gradonačelnika
-ovdje-

 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće
                  Hrvatskog instituta za povijest u
                  Slavonskom Brodu za razdoblje
                  od 1. siječnja do  31. prosinca  2009.
                  – očitovanje

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do  31.
prosinca  2009. godinu u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost
ustanove.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrili
su Izvješće o radu i financijsko izvješće za  razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine, uz
navedena izvješća očitujemo se u sljedećem:

Objavljeno je: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti, Dokumenti vojne
provenijencije »Republike Srpske Krajine (srpanj-prosinac 1992.)«, Dokumenti objavljenih
Srba u Republici Hrvatskoj srpanj-prosinac 1992.), Partizanska i komunistička represija i
zločini u Hrvatskoj 1944.-1946., Odžak-pouka povijesti, Logor Krndija, Iz zlatnog Praga-
češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835.-1903.
      Znanstveno istraživački rad Podružnice Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom
Brodu tijekom godine obavljan je na temelju prihvaćenih projekata od strane Ministarstva, uz
čega su objavljivali znanstvene članke u domaćim i stranim povijesnim časopisima,
sudjelovali na simpozijima u zemlji i inozemstvu.
      Na temelju godišnjeg programa rada Podružnica je u promatranom razdoblju ostvarila
slijedeće:

- objavili devet knjiga

- 52 znanstvena i stručna članaka (32 izvorna znanstvena rada, 20 leksikografskih priloga),
više desetaka prikaza i recenzija

- za tisak priredili 4 knjige, 34 znanstvena članaka

- sudjelovali  na 21 znanstvenom skupu i 3 znanstveno-stručne tribine



- bili urednici 7 edicija, a jedan je član uredništva Hrvatske enciklopedije, a dvoje u
uredništvu Povijesti hrvatskog naroda koju priprema Matica hrvatska.

U podružnici je zaposleno 20 djelatnika. Od 20 djelatnika 13 se financira, prema Ugovoru o
financiranju, 50% Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 50% Grad i Županija, dok
ostalih 7 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.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31.
prosinca 2009. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici 4.333.097,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             4.246.425,00 kn
-  višak prihoda i primitaka       86.672,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa u iznosu od 3.243.780,00 (74,86%), iz proračuna Brodsko-posavske
županije u iznosu od 468.276,00 (10,81%), te iz Gradskog proračuna u iznosu od 410.996,00
kuna (9,49%) .
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od
3.013.440,00 kn (70,96%), te materijalni rashodi i financijski u ukupnom iznosu od
1.174.383,00 kn (27,66%).

Napomena: višak prihoda početkom 2010. biti će ubačen za tisak knjige: Veze
međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske te za časopis Scrinia
Slavonica.

Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica Slavonski Brod za
razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca   2009. u cijelosti prihvati.

        S poštovanjem,

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

U privitku:
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje
      od 1. siječnja -  31. prosinca  2009. godine
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