
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za  
društvene djelatnosti 
 
KLASA: 610-01/11-01/ 
URBROJ: 2178/01-04-10-2 
Slavonski Brod, 24. ožujka 2011. 
 
 

Kolegij gradonačelnika 
- ovdje- 

-  
 
 
 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće 
                  Hrvatskog instituta za povijest u  
                  Slavonskom Brodu za za razdoblje  
                  od 1. siječnja do  31. prosinca  2010. 
                  – očitovanje                  
                                                                                            

 

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do  31. 
prosinca  2010. godine 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 Hrvatskog instituta za povijest, Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje za  razdoblje siječanj – prosinac 2010. godine. Uz 
navedena izvješća očitujemo se u sljedećem:           

 
Objavljeno je: Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama, knj. 1, (1739.-1787.); -  M.  
Akmadža, Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i 
komunističke državne vlasti u Jugoslaviji, sv. II. 1953.-1960.; - Republika Hrvatska i 
Domovinski rat 1990.- 1995. Dokumenti, knj. 8.; Dokumenti institucija pobunjenih Srba u 
Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.); -  M.  Akmadža,  Krunoslav Draganović. Iskazi 
komunističkim istražiteljima; - S. Leček, T. Petrović-Leš, Znanost i svjetonazor. Etnologija i 
prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941.; - M. Valentić, Rat protiv Hrvatske 1991.-
1995. Velikosrpski projekti od ideje do realizacije; - Donji Miholjac od XI. Do XX: stoljeća. 
Zbornik Znanstvenog kolokvija «Donji Miholjac 1057.-2007.»; T. Hnojčik, To sam radio u 
ratu, sine (zapadna Slavonija 1990.-1995.); Z. Živaković-Kerže, Ernestinovo - Središte 
naivne skulpture; Scrinia slavonica 10. 
      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 deset knjiga 

- 69 znanstvenih i stručnih članaka (28 izvorna znanstvena rada, 2 pregledne i 2 stručna 
rada, 8 feljtona, 3 leksikografska priloga), više desetaka prikaza i recenzija 

- za tisak priredili 13 znanstvenih članaka 

- sudjelovali na 10 znanstvenih skupova i 3 znanstveno-stručne tribine 

- bili urednici 5 edicija, jedan djelatnik je član uredništva Hrvatske enciklopedije, a dvoje u 
uredništvu Povijesti hrvatskog naroda koju priprema Matica hrvatska. 

U podružnici je zaposleno 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. 
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31. 
prosinca 2010. iskazani su:  
    
 

- ukupno ostvareni prihodi i primici  4.495.413,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             4.416.214,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                     79.199,00 kn   
- višak prihoda i primitaka preneseni                        86.672,00 kn 
- ukupni višak prihoda i primitaka                    
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                          165.871,00 kn 
 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa u iznosu od 3.445.042,00 (76,63%), zatim iz proračuna Brodsko-
posavske županije u iznosu od 496.594,00 (11,05%), te iz Gradskog proračuna u iznosu od 
405.996,00 kuna (9,03%) . 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
3.183.171,00 kn (72,08%), te materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 1.192.958,00 kn 
(27,01%).  
 
 
       Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest, Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca   2010. u cijelosti 
prihvati i proslijedi u daljnju proceduru. 
 
 
        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  2010. 
godinu 
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