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Slavonski Brod, 6. rujna 2010.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
-ovdje

 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće
                  Hrvatskog instituta za povijest u
                  Slavonskom Brodu za za razdoblje
                  od 1. siječnja do  30. lipnja  2010.
                  – očitovanje

       Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do
30. lipnja 2010. godinu u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena polugodišnja djelatnost
ustanove. U prvih šest mjeseci 2010. Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
ostvarila je sljedeće:

- objavila je 6 knjiga (samostalno ili u suizdavaštvu): -Republika Hrvatska i Domovinski rat
1990.-1995. Dokumenti. knj. 8. Dokumenti pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj, Zagreb-
Slavonski Brod 2010; M. Valentić, Rat protiv Hrvatske, Slavonski Brod 2010; M. Akmadža,
Crkva i Država: Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke
vlasti u Jugoslaviji, sv. 2 (1953.-1960.), Zagreb-Slavonski Brod 2010., isti, Krunoslav
Draganović: Iskazi komunističkim istražiteljima, Zagreb 2010; Suzana Leček, Znanost i
svjetonazor: Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske, Zagreb-Slavonski Brod 2010;
Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama, knj. I, Našice-Slavonski Brod Zagreb 2010.;

- za tisak priredila 10 knjiga svojih radnika ili suradnika na projektima Podružnice;

-  objavljeno je 18 znanstvenih i stručnih članaka (14 izvornih znanstvenih radova, 2
pregledna i 1 stručni, 2 leksikografska priloga), 22 prikaza i 5 recenzija;

- u tisak predali 23 znanstvena članka, 2 leksikografska priloga, 11 prikaza; sudjelovali
na 10 znanstvenih skupova;

- Odjel za Domovinski rat pokrenuo je rad baze za unošenje podataka o poginulima
(kako na strani onih koji su branili samostalnost Republike Hrvatske, tako i na strani
agresora na Republiku Hrvatsku), da bi se izbjegla manipulacija žrtvama kakva se
dogodila s višestruko uvećanim srpskim žrtvama u logoru Jasenovac;

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



- 7 radnika predavalo je na fakultetima u Zagrebu i Osijeku u skladu sa zahtjevom
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;

         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.

Prosječna bruto plaća iznosi 10.771,51 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 2010.
godine.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja
2010. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici 2.078.552,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             2.046.341,00 kn
- višak prihoda i primitaka                  32.211,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni                        86.672,00 kn
- ukupni višak prihoda i primitaka
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                          118.883,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa u iznosu od 1.632.187,00 (78,52%), zatim iz proračuna Brodsko-
posavske županije u iznosu od 255.603,00 (12,30%), te iz Gradskog proračuna u iznosu od
169.165,00 kuna (8,14%) .
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od
1.527.405,00 kn (74,64%), te materijalni i financijski rashodi u ukupnom iznosu od
501.724,00 kn (24,52%).

Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice Slavonski Brod za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. 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 2010. godinu
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