REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADONAČELNIK
KLASA: 610-01/18-01/111
URBROJ: 2178/01-07-19-5
Slavonski Brod, 29 ožujka 2019.
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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br 33/01 , 60/ 01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/ 09., 150/11 , 144/12 , 19/13., 137/15. i 123/17 ) i članka 47 Statuta Grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni
glasnik Grada Slavonskog Broda " br. 4/12., 5/12 , 6/13., 5/14 i 4/18.), Gradona čelnik Grada
Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju gradonačelnika, donosi
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ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja Izvješća o radu i financijskog izvješća
Ustanove Hrvatski institut za povijest - Zagreb,
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod
za 2018. godinu

Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Hrvatski institut za povijest - Zagreb,
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod za 2018. godinu upućuje
se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje

.

Za zakonitost i točnost:
Privremena pročelnica
Nikolina Bilip, struč.spec.admin.publ.
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Dostaviti:
1 Gradonačelnik
2 Gradsko vijeće
3 Dosje
4 Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za
društvene djelatnosti
KLASA: 610-01/19-01/23
URBROJ: 2178/01-04-19-2
Slavonski Brod, 28. ožujka 2019.

Kolegij gradonačelnika
- ovdje-

Predmet : Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest
- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
- očitovanje
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2018. godine u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna
djelatnost ustanove.
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, kao sastavnica Hrvatskog instituta za
povijest, utemeljena je s glavnim ciljem da se u njoj, suvremenim metodama povijesne
znanosti i znanstvenog istraživanja, unapređuju i obogaćuju znanja o prošlosti triju povijesnih
pokrajina na području sjeveroistočne Hrvatske - Slavonije, Srijema i Baranje.

Zaposlenici Podružnice bavili su se individualnim i timskim istraživačkim radom. Na području
organizacije znanstvenog rada, važno ostvarenje Podružnice u 2018. godine jest
organizacija trodnevnog Znanstvenog skupa „Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi". Skup je
bio uspješan, a održano je 30 izlaganja (sudionici su došli iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog
Broda, Vukovara, Iloka, Čakovca, Novog Sada, Beograda). Znanstvenici iz Podružnice bili su
u izvještajnom razdoblju angažirani na četiri istraživačka projekta ugovorena sa Hrvatskom
zakladom za znanost (HrZZ). Odobreni projekti su „Hrvatska u 20. stoljeću - modernizacija u
kontekstu pluralizma i monizma", „Od protomodernizacije do modernizacije školstva u
Hrvatskoj (18., 19. stoljeće)", „Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani
prostori", “Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u
18. i 19. stoljeću”. Od 1. lipnja 2015. Podružnica provodi vlastiti istraživački projekt ugovoren
s HrZZ, pod naslovom "Od pra šuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od
srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća" (voditelj dr. sc. Robert Skenderović). Projekt se
realizira počevši od 1. lipnja 2015. i traje 4 godine. Osim navedenih projekata financiranih
putem HrZZ, Podružnica sudjeluje i u realizaciji znanstvenih istraživanja na projektima „Izvor
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje" i „Velike rijeke i šume: prožimanje prirode i društva u
povijesti Slavonije".

Osim znanstvenoistraživačkog rada, Podružnica od svojih početaka razvija i bogatu
izdavačku djelatnost. Tijekom 2018. godine Podružnica je objavila 1 svezak časopisa Scrinia
Slavonica te 4 knjige kao samostalni nakladnik:

- Vladimir Geiger i Suzana Leček: Krivnja i kazna: politika odmazde i sudski proces ministru
u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.- 1949 . (studija + izdanje izvorne građe)
- Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu - zbornik radova sa

znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 22. i 23. rujna 2016., ur. Miroslav
Akmadža (zbornik radova znanstvenog skupa);

-

Denis Njari: Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831. (stanovništvo Hrastina, Lastova,
Korođa i Retfale prema predmodernim popisima stanovništva i crkvenim maticama)
(monografija) ;

-

Dinko Župan i Robert Skenderović (ur.): Slavonske šume kroz povijest. Zbornik
znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 1-2. X. 2014. (zbornik radova
znanstvenog skupa - tiskano izdanje);

- časopis Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Hrvatskog instituta za povijest , sv. 18 (2018).

U pripremu za tisak nalaze se knjige:

- Marijan Šabić i Josip Jagodar (ur.): Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa o Luki
lliću Oriovčaninu održanog u Radovanju i Oriovcu 21. listopada 2017 /,

- Marijan Šabić i Branko Ostajmer: Janko Tombor - književnik i političar (monografija);

- Stanko Andrić: Benediktinski samostan sv. Mihaela Arkanđela na Rudini (monografija);
- Danijel Jelaš: Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku (studija);
- Margareta Matijević: Između partizana i pristojnosti: Život i doba Svetozara Rittiga (1873-

1961.) (monografija, suizdanje);

- Milan Vrbanus (ur.): Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje , zbornik
radova znanstvenog skupa;
- Mato Artuković i Mica Orban Kljajić (prir.): Građa iz Arhiva obitelji Brlić, knjiga II (kritičko

izdanje izvorne građe);

- Milan Vrbanus i Stanko Andrić (prir.): Zbirka izvora za povijest slavonskih šuma (online
izdanje);
- Dinko Župan i Robert Skenderović (ur.): Povijest šuma u Slavoniji od starog vijeka do XX.
stoljeća - Prilozi za sintezu (online izdanje);

- Dinko Župan (ur.): Prilozi za povijest Broda i okolice, knjiga 4;
- časopis Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Hrvatskog instituta za povijest , sv. 19 (2019).

Navedene knjige Podružnica je uvrstila u svoj izdavački plan za 2018. godinu i objavit će ih u
skladu s financijskim mogućnostima.
U podružnici je zaposleno 17 djelatnika. Od toga je 10 doktora znanosti, 5 djelatnika sa
visokom stručnom spremom te 2 djelatnika sa srednjom stručnom spremom. Financiranje
Podružnice utvrđeno je Ugovorom u omjeru 50% Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a
drugih 50% Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod (u omjeru 60% Županija i 40%
Grad).

Predlažemo da se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest
- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine uputi u daljnju proceduru.

S poštovanjem,
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Pripremio:
KristijarrVuković, pn
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L/ privitku:
1. Očitovanje UO za financije i računovodstvo
2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine

Privremena Proč elnica:
Vesna Zlatarević, mag. prim. educ.
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GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za

financije i računovodstvo
KLASA: 400-01/18-01/12
URBROJ: 2178/01-08-19- -/ /
Slavonski Brod, 21. ožujka 2019.

^

Upravni odjel za
društvene djelatnosti
Predmet : Financijsko izvje šće Hrvatskog instituta za povijest - Zagreb
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod za l-XII
2018.godine
- o čitovanje
Upravni odjel za financije i računovodstvo razmotrio je financijsko izvješće Hrvatskog
instituta za povijest Zagreb - Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski
Brod za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31.
prosinca 2018. iskazani su:
- ukupno ostvareni prihodi i primici
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci
- višak prihoda i primitaka

3.985.670,00 kn
3.933.779,00 kn
51.891,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznač ajniji su prihodi iz Ministarstva u iznosu od
3.348. 240,00 (84, 02%), zatim iz proračuna Brodsko-posavske županije u iznosu od
332.100,00 (8,33%), iz Gradskog proračuna u iznosu od 225.000,00 kuna (5,64%), prihodi
od pohranjenih knjiga Podružnice u iznosu od 68.205,00 kn (1,71%), prihodi od izdavačke
djelatnosti od 12.000,00 kn (0,30%), te prihodi od kamata 125,00 kn.
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom
iznosu od 3.462.951,00 kn (88,03%), materijalni i financijski rashodi u iznosu od 466.426,00
kn (11, 86%), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige) u iznosu 4.402,00 kn
(0,11%) .
S poštovanjem,

Viši stručni suradnik:
Željko Pr šadipl. oec.
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Dostaviti:
1.Naslovu
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HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST - ZAGREB
PODRU ŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE

- SLAVONSKI BROD
IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2018. GODINU

Sadržaj:

I. Uvod
II. Znanstveno-istraživačka djelatnost
III. Izdavačka djelatnost

IV. Ostale djelatnosti

V. Sažetak i zaključak

I. Uvod
U Podružnici je na kraju 2018. godine bilo zaposleno 17 radnika (stanje 31. 12. 2018). Na
početku 2018. broj zaposlenika bio je 19 (uključujući poslijedoktoranda A. Vlašića na
projektu HRZZ). Tijekom 2018. jedan zaposlenik je otišao u mirovinu, a poslijedoktorandu na
projektu je istekao dvogodišnji ugovor o radu.
S obzirom na stupanj stru čne i akademske naobrazbe, sadašnja struktura kolektiva Podružnice
je sljedeća:
Stručna sprema:

Broj:

Doktori znanosti

10

Visoka stručna sprema

5

Srednja stručna sprema

2

Ukupno

17

Napomena:
1 stručni savjetnik
1 asistent (mag. hist.), 2 stručna suradnika
(prof.), 1 dipl. bibl., 1 dipl. iur.

Prema ustroju radnih mjesta, u Podružnici radi: 9 stalno zaposlenih znanstvenika (u zvanjima
od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju), 1 asistent, 1 stručni
savjetnik, 2 stručna suradnika (od toga 1 stručni suradnik u sustavu znanosti) i 4 radnika u
stručnim službama i pomoćnim poslovima (knjižničarka, tajnica, voditeljica računovodstva,
domar).
l

Na temelju Ugovora o financiranju Podru žnice (od 21. 6. 1996.), članak 2, “Grad Slavonski
Brod i Županija brodsko posavska preuzimaju obvezu osiguranja 50% novčanih sredstava
(sada su ta ukupna predviđena sredstva 850.000 kn godišnje) potrebnih za podmirenje
troškova rada Podružnice”. Iz istog Ugovora proistječe da Brodsko-posavska županija i Grad
Slavonski Brod trebaju sufinancirati 14 zaposlenika Podružnice. Rad istih 14 radnika s
istovjetnim udjelom od 50% treba financirati Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta.
Ministarstvo također financira u cijelosti rad preostalih radnika Podružnice.

-

II. Znanstveno-istraživačka djelatnost
Podru žnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, kao sastavnica Hrvatskog instituta za
povijest, utemeljena je s glavnim ciljem da se u njoj, suvremenim metodama povijesne
znanosti i znanstvenog istraživanja, unapređuju i obogaćuju znanja o prošlosti triju povijesnih
pokrajina na podru čju sjeveroistočne Hrvatske - Slavonije, Srijema i Baranje.
Navedeni se zadatak u Podružnici ostvaruje individualnim i timskim istraživačkim radom.
Počevši od 2014. timska znanstvena istraživanja u Hrvatskoj financiraju se primamo putem
projekata Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ). Od 1. lipnja 2015. Podružnica provodi vlastiti
istraživački projekt ugovoren s HrZZ, pod naslovom "Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća" (voditelj đ r. sc.
Robert Skenderović). Projekt se realizira počevši od 1. lipnja 2015. i traje 4 godine. Na
projektu Podružnice, uz voditelja dr. Skenderovića, sudjeluju: tri znanstvenika iz Podružnice
- dr. sc. Stanko Andrić, dr. sc. Dinko Župan i dr. sc. Milan Vrbanus ; jedan postdoktorand
zaposlen na projektu na 2 godine (1. lipnja 2016. - 31. svibnja 2018.) - dr. sc. Anđelko
Vlašić; te jedan asistent-doktorand koji je od 2017. kao suradnik vezan uz projekt - Josip
Parat. Uz navedene suradnike na projektu surađuju i dva znanstvenika sa Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.

Osim toga, pojedini znanstvenici iz Podružnice bili su uključeni u provedbu više istraživačkih
projekata koje je HrZZ ugovorila s mati čnim dijelom Hrvatskog instituta za povijest. To su
sljedeći projekti: a) "Hrvatska u 20. stoljeću - modernizacija u kontekstu pluralizma i
monizma" (voditelj dr sc. Zdenko Radelić, projekt završen 30. 6. 2018), na kojem iz
Podružnice sudjeluje dr. sc. Miroslav Akmadža; b) "Od protomodernizacije do modernizacije
školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)" (voditeljica dr. sc. Ivana Horbec, projekt završen 28.
2. 2018), na kojem iz Podružnice sudjeluju dr. sc. Dinko Župan, dr. sc. Robert Skenderović i
dr. sc. Milan Vrbanus ; c) “Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor”
(voditeljica dr. sc. Irena Benyovsky Latin, projekt započet 2015), na kojem iz Podružnice
sudjeluje dr. sc. Marija Karbić; d) “Europski korijeni modeme Hrvatske: transfer ideja na
političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeć u” (voditeljica dr. sc. Vlasta Švoger, projekt
počeo s radom u listopadu 2018), na kojem iz Podruž nice sudjeluje dr. sc. Marijan Šabić.
Osim navedenih projekata financiranih putem HrZZ, Podružnica je sudjelovala i u realizaciji
znanstvenih istraživanja predviđenih “Strateškim planom Hrvatskoga instituta za povijest
2013-2018”. U tom programu Podru žnica sudjeluje kroz dva svoja višegodišnja istraživačka
projekta: "Izvori za povijest Slavonije, Srijema i Baranje" i "Velike rijeke i šume: prožimanje
prirode i društva u povijesti Slavonije". Svi znanstvenici, znanstveni novaci i stručni suradnici
uklju čeni su u rad na tim projektima, u okviru kojih obrađ uju predviđene teme. Osim toga
znanstvenici su istraživali i druge teme iz djelokruga Podru žnice, vezane uz znanstvene
skupove, nove publikacije itd.

.
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Znanstvenici, asistent i stručni suradnici u Podružnici istraživali su u arhivima i knji žnicama u
Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, Vukovar, Karlovac, Split) i u
inozemstvu (Beč, Budimpešta, Varšava, Mostar). Objavili su i predali za objavljivanje knjige
i radove u časopisima i zbornicima. Pisali su, dovršavali ili pripremali za tisak nove knjige i
znanstvene radove. Izlagali su na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj (Zagreb, Slavonski
Brod, Osijek, Vukovar, Našice, Koprivnica, Zadar, Pula, Topusko, Veliko Trgovišće,
Mraclin) i u inozemstvu (Lleida, Heidelberg, Bad Radkersburg, Beograd , Sarajevo, Široki
Brijeg). Konkretni podaci o objavljenim radovima navedeni su za svakog znanstvenika
posebno. Ukupno su znanstvenici iz Podružnice održali 31 izlaganje na skupovima (24
domaći, od čega 2 međunarodna na engleskom jeziku, i 7 inozemni). Objavili su ukupno 6
knjiga: 3 autorske (2 monografije i 1 komentirani prijevod anti čkog autora), 2 uredničke
(zbornici skupova) i 1 stručnu (katalog izložbe). Objavili su također: 18 radova u domaćim
znanstvenim časopisima (od toga 10 radova u časopisima kategorije A1 i 3 u časopisima
kategorije A2) te 2 rada u inozemnim časopisima na stranim jezicima; 2 poglavlja u
višeuatorskim knjigama (od kojih 1 inozemna na stranom jeziku); 18 radova u zbornicima (od
toga 2 u inozemnim zbornicima i 15 u domaćim recenziranim zbornicima). Osim toga,
znanstvenici iz Podru žnice objavili su u časopisima prikaze knjiga, nekrologe i druge manje
priloge. Pisali su stručne recenzije knjiga i radova predanih za objavljivanje u razli čitim
časopisima i kod raznih nakladnika.

Uz individualni i timski projektni istraživački rad te objavljivanje njegovih rezultata,
Podru žnica se bavi i drugim oblicima organizacije znanstvenog i znanstvenopopularizacijskog
rada, kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, javna predavanja, promocije znanstvenih
izdanja. Na području organizacije znanstvenog rada, najvažnije ostvarenje Podru žnice u 2018.
bila je organizacija trodnevnoga Znanstvenog skupa "Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi”,
održanoga 10.-12. listopada 2018. u suorganizaciji Podružnice i Gradskog muzeja Vukovar.
Na skupu je održano 30 izlaganja. Izlagači su došli iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda,
Vukovara, Iloka, Čakovca, Novog Sada, Beograda i drugih mjesta. Tajnik skupa bio je mag.
hist. Josip Parat. Tijekom 2019. Podružnica će prikupiti pisana izlaganja i pripremiti za
objavljivanje zbornik radova sa skupa.
Osim toga, Podružnica je, zajedno sa Zavodom HAZU iz Đakova i Katoličkim bogoslovnim
fakultetom iz Sarajeva, suorganizirala jednodnevni simpozij “Vrhbosanski nadbiskup Josip
Stadler” (Slavonski Brod, 29. studenoga 2018). Na simpoziju je održano 8 izlaganja.

Napokon, Podružnica od svojih početaka razvija bogatu izdavačku djelatnost te su i na tom
području u 2018. ostvareni značajni rezultati.

Slijedi pojedinačni prikaz rada svih znanstvenika u Podružnici:
1. dr. sc. Zlata Zivaković-Kerže, znanstvena savjetnica

Glavna tema istraživanja: Gospodarska i društvena povijest Osijeka i Slavonije u 19. i 20.
stoljeću
Objavila je 6 radova iz tematike Prvog svjetskog rata i Domovinskog rata, gospodarske
povijesti i povijesti grada Osijeka, i to 3 rada u časopisima (1 kategorije A2 - Osječki zbornik,
2 nekategorizirana Ekonomska i ekohistorija i Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ) i
3 rada u zbornicima skupova (2 domaća recenzirana: Slavonske šume kroz povijest, izd.
Podružnice, i Prvi svjetski rat - 1914. godina, MH, Zagreb; 1 nerecenzirani: Život i djelo prof.
dr. sc. Stjepana Sršana). Izlagala je na 7 domaćih znanstvenih i stručnih skupova: Grad

-
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Osijek u obrani Hrvatskog Podunavlja (Osijek); VIII. dani Andrije Štampara (Slav. Brod);
Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi (Slav. Brod Vukovar); Godina 1918. u Dalmaciji
(Zadar); Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu (Osijek); Konac Velikoga rata
(HDA, Zagreb); Slavonija i Baranja u Domovinskom ratu (OMH, Osijek). Recenzirala je
rukopise 3 knjige i 17 radova za časopise i zbornike. U tisku joj se nalazi suautorska knjiga
Duga tradicija nogometa u Našicama 1919-2019. Istraživala je u arhivima i knjiž nicama u
Osijeku, Đakovu i Zagrebu. Za tjedni list Posavska Hrvatska pisala je rubriku "Brodskoposavski spomendan". Znanstvenica je 1.1. 2019. otišla u starosnu mirovinu.

-

2. dr. sc. Mato Artuković, znanstveni savjetnik
Glavna tema istraživanja: Politička povijest i hrvatsko-srpski odnosi u kasnijem 19. i u 20.
stoljeću

Objavio je 4 znanstvena rada, i to: 1 rad iz povijesti HPD Davor u časopisu Scrinia Slavonica
(kategorija Al ); 1 rad o nadbiskupu Stepincu i Sibinjskim žrtvama u časopisu Diacovensia
(A2); i 2 rada zbornicima skupova (Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971. , MH Zagreb;
Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu, Slav. Brod). Izlagao je o
temi šovinizam Jugoslavena na skupu Dani dr. Franje Tuđmana (Veliko Trgovišće).
Istraživao je u Slavonskom Brodu, Karlovcu i Zagrebu. Recenzirao je 1 rad za časopis Centra
HAZU u Đakovu. Sudjelovao je u promociji knjige Igora Vukića Radni logor Jasenovac u
Slav. Brodu.
3. dr. sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik

Glavna tema istraživanja: Društvena, crkvena i kulturna povijest Slavonije, Baranje i Srijema
u srednjem vijeku
Suradnik istra živačkog projekta Podru žnice i HrZZ “Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”
Objavio je 2 znanstvena rada u zbornicima skupova (Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti, HAZU Vinkovci; Slavonske šume kroz povijest , Slav. Brod). Izlagao
je na Međ unarodnom naučnom skupu Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku (Sarajevo) i na
skupu Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi (Slav. Brod - Vukovar). Uredio je časopis Scrinia
Slavonica sv. 18. Istraživao je u knji žnicama u Budimpešti i Zagrebu. Napisao je stručne
recenzije 3 rada za razne časopise. Sudjelovao u 5 promocija izdanja Podružnice (4 u Slav.
Brodu, 1 u Ilači) i u jednoj tribini (DHP, Osijek). Sudjelovao je u obrani doktorske disertacije
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (kao mentor) i bio predsjednik povjerenstva za izbor u
zvanje u HIP. Obavljao je redovite poslove voditelja Podružnice.

4. dr. sc. Suzana Leček , znanstvena savjetnica
Glavna tema istraživanja: Kulturni identitet i ideologija hrvatskoga seljačkog pokreta u
me đ uratnom razdoblju

Objavila je suautorsku knjigu Krivnja i kazna: Politika odmazde i sudski proces ministru u
Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.-1949. (suautor Vlado Geiger). Objavila je 4 znanstvena
rada, od toga 2 u časopisima (1 kategorije Al - Časopis za suvremenu povijest (suautor V.
Geiger) i 1 nekategorizirani Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ) te 2 u zbornicima
skupova (Etnologija i selo 21. stoljeća, Zagreb; Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj ,
Zagreb). Objavila je i 1 popularizacijski članak u časopisu Politički zatvorenik (suautor V.

-
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Geiger). Izlagala je na 3 domaća znanstvena i stručna skupa, o Mihovilu Pavleku Miškini
(Koprivnica), o Andriji Štamparu (Mraclin) i Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom
krugu (Osijek). Moderirala je okrugli stol o braći Radićima na Petom Kliofestu (Zagreb).
Sudjelovala je u 3 predstavljanja znanstvenih knjiga (Križevci, Sisak, Ilača). Držala je nastavu
na doktorskom studiju povijesti na Katoličkom sveučilištu i 2 gostujuća predavanja na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Napisala je stručne recenzije rukopisa 5 znanstvenih i
stru čnih knjiga i više radova za časopise i zbornike. Istraživala je u knjižnicama i arhivima u
Zagrebu, Skoplju i Budimpešti. Obavljala je poslove članice Matičnog odbora za polje

povijesti.

5. dr. sc. Miroslav Akmadža, znanstveni savjetnik
Glavna tema istraživanja: Položaj Katoličke crkve u komunističkoj Jugoslaviji
Suradnik istraživačkog projekta HIP i HrZZ "Hrvatska u 20. stoljeću
kontekstu pluralizma i monizma"

-

modernizacija u

Objavio je knjigu Biskupi, komunisti i svećenička udruženja (Zagreb-Sarajevo). Kao urednik
objavio je zbornik skupa Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu.
Objavio je I znanstveni rad u časopisu kategorije A1 ( Review of Croatian history ) i 2 rada u
zbornicima skupova (o krčkom biskupu Josipu Srebmiću i o Gospi sinjskoj i Alci u
komunističkom razdoblju) te 2 prikaza u časopisu Podružnice. Sudjelovao je na poljskohrvatskom skupu o papi Ivanu Pavlu II (Split) i na skupu o 100. obljetnici Franjevačke
klasične gimnazije u Širokom Brijegu. Sudjelovao je u 4 predstavljanja raznih knjiga (u
Osijeku , Šibeniku, Slav. Brodu i Zagrebu) i održao 2 javna predavanje (u Vukovaru i Orašju).
Recenzirao je 1 rukopis znanstvene knjige i 4 rada za časopise i zbornike. Istraživao je u
arhivima i knjižnicama u Varšavi (u sklopu projekta HRZZ na kojem je suradnik) te u
Zagrebu , Splitu, Mostaru i Š irokom Brijegu. Sudjelovao je u snimanju dokumentarnih
filmova HRT o bi. A. Stepincu, Kršćanskoj sadašnjosti i hrvatskom antifašizmu. Držao je
nastavu na Hrvatskim studijima, Hrv. katoličkom sveu čilištu i na Visokoj školi za diplomaciju
i međunarodne odnose u Zagrebu.
6. dr. sc. Marija Karbić, viša znanstvena suradnica

Glavna tema istraživanja: Plemstvo i gradska društva u Slavoniji u srednjem vijeku
Suradnica istraživačkog projekta HIP i HrZZ “Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane
elite i urbani prostor”

Objavila je 1 znanstveni rad u zborniku skupa Dubički arhiđakonat u razvijenom srednjem
vijeku (Banja Luka) i 1 rad u nekategoriziranom časopisu Godišnjak Njemačke narodnosne
zajednice Objavila je kraći stru čni rad u katalogu izložbe Arheološka baština naselja Zapolje
(Nova Gradiška). Izlagala je na 3 znanstvena skupa: inozemnom International medieval
meeting (Lleida, Španjolska), međ unarodnom domaćem Between three seas (Zagreb) i
domaćem Na izvoru zdravlja (Topusko). Napisala je stručne recenzije rukopisa 4 znanstvene
knjige (3 autorske, 1 zbornik) te 5 radova za razne časopise. Držala je nastavu iz kolegija
“Povijest Crkve u srednjem vijeku” i bila članica povjerenstava za obranu 2 završna rada na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Održala je 1 gostujuće predavanje na doktorskom studiju
povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te 1 javno predavanje (AMZ, Zagreb).
Sudjelovala je u promociji 1 znanstvene knjige (Bjelovar). Istraživala je u knjižnicama u
Zagrebu i Budimpešti. Obavljala je redovite poslove predsjednice Znanstvenog vijeća
Instituta.

.
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7. dr. sc. Robert Skenderović, viš i znanstveni suradnik
Glavna tema istraživanja: Crkvena i društena povijest Slavonije i Podunavlja u 18. i 19.
stoljeću

Voditelj istraživačkog projekta Podružnice i HrZZ “Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”
Suradnik istraživačkog projekta HIP i HrZZ "Od protomodemizacije do modernizacije
školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)"

Objavio je kao suurednik zbornik skupa Slavonske šume kroz povijest (Slav. Brod). Objavio je
1 poglavlje u knjizi Plague between Prague and Vienna (Prag) (suautorica Ivana Horbec), 2
rada časopisima kategorije A1 (Review of Croatian history i Časopis za suvremenu povijest),
1 rad u inozemnom nekategoriziranom časopisu (Godišnjak za znanstvena istraživanja
Zavoda za kulturu vojvo đanskih Hrvata, Subotica) te 1 rad u zborniku skupa Slavonske šume
kroz povijest. Izlagao je na 5 znanstvenih i stru čnih skupova, od toga 1 inozemnom (48.
međunarodni simpozij Mogersdorf, Bad Radkersburg) i 4 domaća { Dunav u hrvatskoj
povijesti i kulturi, Slav. Brod - Vukovar; Dani eseja, Pula; Hrvatsko-mađarska
interregionalna istraživanja, Osijek; Migracije i identitet , EF, Zagreb). Održao je 1 javno i 2
gostujuća sveučilišna predavanja u Zagrebu i Zadru . Sudjelovao je u 6 predstavljanja svoje
knjige Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti
Auslro-ugarske monarhije , održana u Subotici, Zagrebu, Budimpešti, Tavankutu i Slav.
Brodu. Za istu je knjigu dobio nagradu “Miijana Gross ” (HNOPZ, Zagreb), Grb grada
Slavonskog Broda i nagradu “Emerik Pavić” Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. U
sklopu projekta HRZZ kojem je voditelj istraživao je u Beču, Osijeku i Đakovu. U Osijeku je
sudjelovao u radionici istog projekta o povijesti šuma u Slavoniji. Držao je nastavu na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sudjelovao je u emisijama na HRT i Slavonskbrodskoj
televiziji i dao intervju za Glas Koncila. Obavljao je poslove voditelja projekta ugovorenog s
HRZZ. Imenovanje u radni odbor za izradu Demografske strategije RH.

8. dr. sc. Milan Vrbanus, viši znanstveni suradnik
Glavna tema istraživanja: Gospodarska povijest Slavonije u 18. stoljeću
Suradnik istraživačkog projekta HIP i HrZZ "Od protomodemizacije do modernizacije
školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)"
Suradnik istraživačkog projekta Podružnice i HrZZ “Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”

Objavio je 2 rada (1 suautorski) u časopisu kategorije A1 (Scrinia Slavonica), 1 poglavlje u
knjizi-katalogu izložbe Valpovački vlastelini Prandau Normann (Valpovo-Osijek ) te 1 rad u
zborniku skupa Jerolim Lipovčić i njegovo doba (Zagreb). Objavio je 2 nekrologa u
časopisima. Izlagao je na domaćem skupu Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi (Slav. Brod Vukovar) i na kolokviju u Dnevniku biskupa Maksimilijana Vrhovca (Zagreb). Istraživao je u
arhivima u Osijeku, Đakovu, Vukovaru i Zagrebu. Održao je 1 javno predavanje u sklopu
radionice projekta HRZZ o povijesti šuma u Slavoniji (Osijek) te javna predavanja u Osijeku
(DAOS) i Valpovu. Napisao je stručne recenzije 1 znanstvene knjige i 8 radova za razne
časopise. Uređivao je zbornik skupa Podružnice Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije,
Srijema i Baranje i transkribirao Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama (4. knjiga).

-
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9. dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik

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

Suradnik istraživačkog projekta HIP i HrZZ "Od protomodemizacije do modernizacije
školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)"

Suradnik istraživačkog projekta Podružnice i HrZZ “Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije š uma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”
Objavio je kao suurednik zbornik skupa Slavonske šume kroz povijest (Slav. Brod). Objavio je
1 znanstveni rad u istom zborniku, 1 stručni rad u časopisu kategorije A 1 (Scrinia Slavonica) i
katalog izložbe Pedeset ljeta valpovačkih. Izlagao je na 1 inozemnom skupu (48.
međunarodni simpozij Mogersdorf, Bad Radkersburg) i na 1 stručnom skupu o povijesti
osnovnog školstva u Našicama. Dr žao je javna predavanja na školama i knji žnicama u
Vukovaru, Slav. Brodu, Dubrovniku, Donjem Miholjcu, Babinoj Gredi, Požegi i u više
navrata u Valpovu. Postavio je izlož bu Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću u
školama u Vukovaru, Osijeku, Donjem Miholjcu, Đakovu te u NSK i HŠM u Zagrebu.
Sudjelovao je u promocijama raznih izdanja u Slav. Brodu, Valpovu, Donjem Miholjcu,
Bizovcu i Zagrebu. Organizirao je radionicu o povijesti šuma u Slavoniji (Osijek) u sklopu
projekta HRZZ. Sudjelovao je na okruglom stolu o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi na Petom
Kliofestu (Zagreb). Držao je nastavu na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku.
Recenzirao je 1 znanstvenu i 3 stručne knjige iz povijesti školstva, gospodarske i lokalne
povijesti te 4 rada za razne znanstvene časopise. Istraživao je u arhivima i knjižnicama u
Osijeku i Zagrebu.
10. dr. sc. Marijan Šabić, stručni savjetnik (zvanje: viš i znanstveni suradnik )
Glavna tema istraživanja: Hrvatsko-češke i hrvatsko-slovačke kulturne i književne veze u 19
.i
ranom 20. stoljeću
Suradnik istraživačkog projekta HIP i HrZZ “Europski korijeni modeme Hrvatske: transfer
ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću”
Objavio je 1 znanstveni rad u zborniku Rukopisy Kralovedvorsky a Zelenohorsky (Prag).
Izlagao je na 16. međunarodnom kongresu slavista (Beograd). Uredio je za tisak zbornik
skupa o Luki Iliću Oriovčaninu (suurednik Josip Jagodar). Koordinirao je rad na pripremi
zbornika o Donjim Andrijevcima. Istraživao je u arhivima i knji žnicama u Zagrebu i Slav.
Brodu. Napisao je recenziju 1 znanstvene knjige i 1 rada za časopis . Sudjelovao je u
predstavljanju 1 knjige u Slav. Brodu. Obavljao je tajni čke poslove za časopis Podružnice.

11. dr. sc. An đelko Vlaš i ć, poslijedoktorand (zvanje: viši znanstveni suradnik )
Glavna tema istraživanja: Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vlasti (16-17. stoljeće)
Suradnik istraživačkog projekta Podru žnice i HrZZ “Od praš uma do oranica: povijest
antropizacije š uma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”
Objavio je 3 znanstvena rada u časopisima, 2 inozemna (Zgodovinski Časopis, Ljubljana,
i
Atatiirk Ara$tirma Merkezi Dergisi, Ankara) te u domaćem časopisu kategorije A 1 (,Radovi
Zavoda za hrvatsku povijest ). Objavio je i 1 znanstveni rad u zborniku skupa Slavonske š
ume
kroz povijest (Slav. Brod ) te 3 prikaza u raznim domaćim časopisima. Držao je nastavu iz
2
kolegija na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje je stekao naslovno
zvanje docenta. Sudjelovao je na okruglom stolu o osmanskim izvorima na Filozofskom
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fakultetu u Zagrebu. Napisao je recenzije 2 rada za časopise. Dao je intervju u Slobodnoj
Dalmaciji u vezi s političkim prilikama u Turskoj. Kao suradnik projekta HRZZ, u Podružnici
je bio zaposlen do 31. 5. 2018.
12. Josip Parat, magistar povijesti , arheologije i klasične filologije, asistent
Glavna tema istraživanja: Područje Slavonije, Srijema i Baranje u starom vijeku prema
pisanim vrelima
Suradnik istraživa č kog projekta Podružnice i HrZZ “Od prašuma do oranica: povijest
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”

Objavio je knjigu (komentirani prijevod sa starogr čkog) Lukijana iz Samosate Kako treba
pisati povijest. Objavio je 1 znanstveni rad u časopisu kategorije A1 (Fluminensia), 1 rad u
zborniku skupa Slavonske šume kroz povijest (Slav. Brod), 1 stručni rad u časopisu kategorije
A2 ( Latina & Graeca), te 2 prikaza. Izlagao je o rimskim natpisima iz Panonije 3 znanstvena
skupa: na međunarodnom domaćem skupu 2nd IDSCA (Zagreb), inozemnom skupu Manes
adite paterni (Heidelberg) i domaćem skupu Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi (Slav. Brod
- Vukovar). Održao je 1 gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Sudjelovao je na međ unarodnoj radionici Epigraphy.info (Zadar) i u promociji svoje knjige na
Kliofestu (Zagreb). Istraživao je u knjižnicama u Zagrebu i Budimpešti. Obavljao je poslove
tajnika ovogodišnjeg skupa Podružnice. Pohađao je doktorski studij na Odsjeku za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i održao na njemu 2 seminarska izlaganja.
13. Mica Orban-Kljaji ć , prof., stručna suradnica

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

Objavljeni su njezini prijevodi na engleski sažetaka u zborniku skupa Slavonski Brod i
Brodsko posavska županija u Domovinskom ratu, u knjizi S. Leček i V. Geigera Krivnja i
kazna, u zborniku skupa Slavonske šume kroz povijest te u časopisu Scrina Slavonica , sv. 18.
Prevela je na eng. dopune rada S. Leček koji će izaći u časopisu Etudes balkaniques (Sofija).
Prevela je s njemačkog na hrvatski Instrukciju nadšumaru i lugarima na valpovačkom
vlastelinstvu (za završno Online izdanje projekta ugovorenog s HRZZ) te dijelove knjiga za
potrebe rada M. Artukovića na knjizi o hrvatsko-židovskim odnosima. Transkribirala je iz
rukopisa i prevodila na hrvatski njemačke dokumente iz Arhiva Brlić koji će biti uvršteni u
drugu knjigu Korespondencije Andrije Torkvata i Ignjata Brlića.

-

14. Šimun Penava, prof., stručni suradnik

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

Izlagao je na skupu Dani dr. Franje Tuđmana (Veliko Trgovišće) o temi četničkog pokolja
Hrvata u Rami 1942. Istraživao je građ u o Domovinskom ratu u istočnoj Slavoniji u arhivima
HMDCDR i Ministarstva branitelja te u NSK u Zagrebu. Rekapitulirao je dosadašnja
istraživanja i sređivao prikupljeno gradivo. U kolovozu 2018. otišao je u starosnu mirovinu.
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III. Izdavačka djelatnost

Osim znanstvenoistraživačkog rada, Podružnica od svojih početaka razvija i bogatu izdavačku
djelatnost. Podružnica je tijekom 2018. objavila 1 svezak časopisa i 4 knjige kao samostalan
nakladnik:

- Vladimir Geiger i Suzana Leček: Krivnja i kazna: politika odmazde i sudski proces ministru
u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948. 1949. (studija + izdanje izvorne građe)

-

Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu - zbornik radova sa
znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 22. i 23. rujna 2016., ur. Miroslav
Akmad ža (zbornik radova znanstvenog skupa);

-

- Denis

Njari: Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831. (stanovništvo Hrasiina, Laslova,
Korođa i Retfale prema predmodernim popisima stanovništva i crkvenim maticama )
(monografija);

- Dinko Župan i Robert Skenderović (ur.): Slavonske šume kroz povijest. Zbornik znanstvenog
skupa održanog u Slavonskom Brodu 1 2. X. 2014. (zbornik radova znanstvenog skupa tiskano izdanje);

-

- časopis

Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Hrvatskog instituta za povijest , sv. 18 (2018).

U pripremi za tisak nalaze se knjige:

- Marijan Šabić i Josip Jagodar (ur.): Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa o Luki
lliću Oriovčaninu održanog u Radovanju i Oriovcu 21. listopada 2017.;

- Marijan Šabić i Branko Ostajmer: Janko Tombor - književnik i političar (monografija);

- Stanko Andrić: Benediktinski samostan sv. Mihaela Arkanđela na Rudini (monografija);

- Danijel Jelaš: Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku (studija);

- Margareta Matijević: Između partizana i pristojnosti: Život i doba Svetozara Rittiga (18731961.) (monografija, suizdanje);

- Milan Vrbanus

( ur.): Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje , zbornik
radova znanstvenog skupa;

- Mato Artuković i Mica Orban Kljajić (prir.): Građa iz Arhiva obitelji Brlić, knjiga II

(kritičko izdanje izvorne građe);

- Milan Vrbanus
izdanje);

i Stanko Andrić (prir.): Zbirka izvora za povijest slavonskih šuma (online

- Dinko Župan i Robert Skenderović (ur.): Povijest šuma u Slavoniji od starog vijeka do XX.
stoljeća - Prilozi za sintezu (online izdanje);
- Dinko Župan (ur.): Prilozi za povijest Broda i okolice , knjiga 4;
- časopis Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Hrvatskog
V

instituta za povijest , sv. 19 (2019).

Navedene knjige Podružnica je uvrstila u svoj izdavački plan za 2019. godinu i objavit će ih u
skladu s potporama MZOS i općenitim financijskim mogućnostima u 2019.
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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
doktorskih disertacija (Filozofski fakulteti u Zagrebu, Osijeku i Zadru, Hrvatski studiji,
Katoličko sveučilište i Visoka škola za diplomaciju i međunarodne odnose u Zagrebu,
Fakultet odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku).
Znanstvenici su tako đer sudjelovali na tribinama, okruglim stolovima, predstavljanjima knjiga
i u više su navrata držali javna stručna predavanja (u Zagrebu, Slav. Brodu, Vukovaru,
Donjem Miholjcu, Valpovu , Osijeku, Požegi, Kri ževcima, Sisku, Dubrovniku, Šibeniku,
Bizovcu, Babinoj Gredi, Orašju). Podružnica je u 2018. godini organizirala promocije svojih
izdanja u Slavonskom Brodu i drugim mjestima (Zagreb, Valpovo, Ilača). Znanstvenici,
asistent i stručni suradnici sudjelovali su i u različitim drugim aktivnostima znanstvene
popularizacije (TV i radio emisije, članci i intervjui u tiskanim i intemetskim medijima).
U svojem sastavu Podružnica ima bogatu znanstvenu knjižnicu s više od 10.000 naslova
knjiga i preko 500 naslova razne periodike (časopisa i novina), koja je otvorena učenicima,
studentima, nastavnicima, profesorima i ostaloj javnosti za korištenje u čitaonici ili putem
posudbe.

U stručnim i pomoćnim službama Podružnice radi 5 radnika:

a) knjižničarka (katalogizira fond knjižnice i ažurira online katalog dostupan preko mrežne
stranice Podružnice; vodi i evidentira posudbu knjiga iz knjižnice i njihovo korištenje u
čitaonici; koordinira nabavu novih knjiga za knjižnicu; brine o razmjeni publikacija
Podruž nice s drugim ustanovama; izrađ uje ili pribavlja UDK, ISBN, CIP oznake za knjige i
članke u izdanju Podružnice);
b) stručni suradnik za izdava štvo, prodaju knjiga i promid žbu (nadzire grafičku pripremu
i tisak svih knjiga u izdanju ili suizdanju Podru žnice; organizira i prati prodaju izdanja
Podružnice; održava web-stranicu Podru žnice; priprema i organizira promocije izdanja, javna
predavanja, skupove; priprema i vodi brigu o tiskanju promid ž benih materijala Podruž nice;
održava vezu s lokalnim i nacionalnim medijima (novine, radio, TV));
c) tajnica (vodi, prikuplja, sređuje i čuva opće akte, personalnu dokumentaciju i službenu
korespondenciju; vodi komunikaciju s ustanovama i pojedincima s kojima Podruž nica
surađuje; vodi zapisnike sjednica Podružnice i dokumentira sve službene događaje i postupke
u ustanovi);

d) voditeljica ra č unovodstva (obavlja redovite poslove prema opisu posla voditelja
rač unovodstva; obavlja računovodstvene poslove za znanstvene projekte Podružnice; izra đuje
financijske izvještaje i planove Podružnice za sve nadležne institucije);
e) domar-vozač (brine za održavanje zgrade, instalacija i uređaja; obavlja dostavu i prijevoz).
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V. Sažetak i zaključak

U Podru žnici je ukupno zaposleno 17 radnika (stanje od 31. 12. 2018). Među njima je 10
doktora znanosti. 1 radnik s doktoratom zaposlenje na radnom mjestu stručnog savjetnika, a
ostalih 9 kao znanstvenici u stalnom radnom odnosu. U sustavu znanosti rade i 1 asistentdoktorand (akademski stupanj mag. hist.) te 2 stručna suradnika (akademski stupanj prof.), od
kojih je jedan tijekom 2018. otišao u starosnu mirovinu. Poslijedoktorandu zaposlenom u
Podružnici u sklopu projekta HRZZ radni odnos na određeno vrijeme istekao je 31. 5. 2018.
U stručnim i pomoćnim slu žbama zaposleno je 5 radnika.
U okviru temeljne, znanstvenoistraživačke djelatnosti Podružnice, njezini znanstvenici
sudjelovali su tijekom 2018. u provedbi pet istraživačkih projekata ugovorenih s Hrvatskom
zakladom za znanost Podružnica je ustanova-nositelj jednog od tih projekata ("Od prašuma
do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20.
stoljeća").

.

U 2018. Podružnica je organizirala trodnevni Znanstveni skup s međ unarodnim
sudjelovanjem "Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi”, koji je održan 10-12. listopada 2018. u
suorganizaciji Podružnice i Gradskog muzeja Vukovar. Na skupu je održano 30 izlaganja.
Izlagači su došli iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda, Vukovara, Iloka, Čakovca, Novog
Sada, Beograda i drugih mjesta. Tajnik skupa bio je mag. hist. Josip Parat. Osim toga,
Podružnica je, zajedno sa Zavodom HAZU iz Đakova i Katoličkim bogoslovnim fakultetom
iz Sarajeva, suorganizirala jednodnevni simpozij “Vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler”
(Slavonski Brod, 29. studenoga 2018). Na simpoziju je održano 8 izlaganja.
Znanstvenici, asistent i stručni suradnici u Podružnici istraživali su u arhivima i knjižnicama u
Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, Vukovar, Karlovac, Split) i u
inozemstvu (Beč, Budimpešta, Varšava, Mostar). Objavili su i predali za objavljivanje knjige
i radove u časopisima i zbornicima. Pisali su, dovršavali ili pripremali za tisak nove knjige i
znanstvene radove. Izlagali su na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj (Zagreb, Slavonski
Brod, Osijek, Vukovar, Našice, Koprivnica, Zadar, Pula, Topusko, Veliko Trgovišće,
Mraclin) i u inozemstvu (Lleida, Heidelberg, Bad Radkersburg, Beograd, Sarajevo, Široki
Brijeg). Konkretni podaci o objavljenim radovima navedeni su za svakog znanstvenika
posebno. Ukupno su znanstvenici iz Podružnice održali 31 izlaganje na domaćim i inozemnim
skupovima. Objavili su ukupno 6 znanstvenih knjiga. Objavili su također: 18 radova u
domaćim znanstvenim časopisima i 2 rada u inozemnim časopisima na stranim jezicima; 18
radova u zbornicima; i 2 poglavlja u višeuatorskim knjigama. Osim toga, znanstvenici iz
Podružnice objavili su u časopisima prikaze knjiga, nekrologe i druge manje priloge. Pisali su
stručne recenzije knjiga i radova predanih za objavljivanje u različitim časopisima i kod
raznih nakladnika.
U okviru svoje izdavačke djelatnosti, Podružnica je tijekom 2018. objavila kao samostalan
nakladnik 4 knjige (2 zbornika radova, 1 monografiju, 1 izdanje izvorne građe s uvodnom
studijom), kao i novi svezak časopisa Scrinia Slavonica (sv. 18). U pripremi za tisak nalazi se
više novih knjiga.

U sklopu ostalih aktivnosti, Podru žnica je organizirala promocije svojih izdanja, a njezini
radnici sudjelovali su na tribinama, okruglim stolovima, predstavljanjima knjiga i dr žali javna
ili gostujuća stručna predavanja (u Zagrebu, Slav. Brodu, Vukovaru, Donjem Miholjcu,
Valpovu, Osijeku, Požegi, Kri ževcima, Sisku, Dubrovniku, Šibeniku, Bizovcu, Ilači, Babinoj
Gredi, Orašju). Znanstvenici, asistent i stručni suradnici sudjelovali su i u različitim drugim
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aktivnostima znanstvene popularizacije (TV i radio emisije, članci i intervjui u tiskanim i
internetskim medijima).

Radnici Podružnice sudjelovali su na različite načine u izvođenju sveučilišne nastave te bili
mentori pri izradi doktorskih disertacija, odnosno članovi povjerenstava za obranu doktorata.

Znanstvenu knjižnicu Podružnice koristili su vanjski korisnici raznih kategorija, iz
Slavonskog Broda i drugih mjesta.

Na temelju svega gore iznesenog smatramo d a j e Podružnica tijekom 2018. godine uspješno
izvršavala svoju zadaću istraživanja hrvatske povijesti na području Slavonije, Srijema i
Baranje te da je svojim sveukupnim radom i rezultatima opravdala financijska sredstva koja
su u nju uložena.

U Slavonskom Brodu, 26. veljače 2019.

Predstojnik Podru žnice:

dr. sc. Stanko Andrić
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PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI PODRUŽNICE ZA POVIJEST U ŠLA VONSKOM BRODU ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018.

.

RED
BR.

BROJ
KONTA:

O P I S:

1.
2.

PLAN PODRU ŽNICE:

64132 Prihodi od kamata
67111 Prihodi iz prorač.Ministarstva
3.216.800,00
63312 Prihodi iz prorač Ž upanija BP SB
3.
332.100,00
Izdavačka djelatnost
63313 Prihodi iz prora č Grada -SB redovna djel
4.
225.000,00
5.
66141 Prihodi od pohran jenih knjiga Podru žnice
70.000,00
UKUPNI PRIHODI PODRUŽNICE:
3.843.900,00

..

-

.

OSTVARENO:

PLAN GRADA

SLAVONSKOG BRODA

125,00
3.348.240,00
332.100,00
12.000,00
225.000,00
68.205,00

225.000,00

3.985.670,00

PLANIRANI I OSTVARENI IZDATCI PODRUŽNICE ZA POVIJEST U SLAVONSKOM BRODU ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ PROSINAC 2018.

-

.

RED BROJ
BR KONTA:
1.
2.
2.

O P I S:

PLANIRANO: OSTVARENO:

31111 Plaće za javne slu ž benike i namješ tenike
31212 Naknade za zaposlene ( smrtni slu čaj,
jubilarne nagrade i dr
31321 Doprinos na plaće

.

UKUPNO ZA PLAĆE :

UDIO GRADA
SLAVONSKOG BRODA

2.779.100,00

2.917.621,00

172.918,00

40.400,00
434.100,00

43.500,00
501.830,00

29.742,00

3.253.600,00

3.462.951 ,00

202.660,00

%

6%

Razlika izmeđ u planiranih i ostvarenih rashoda u iznosu od 209.351,00 rezultat je povećanja osnovice plaće
temeljeno na TKU ( NN 128/17) od 01.12.2017.

4.
5.

3211
3212
3213

Slu žbena putovanja u zemlji i inozemstvu
Prijevoz na posao i s posla
Stru čno usavršavanje zaposlenika

82.100,00
54.200,00
5.000,00

77.326,00
51.794,00
4.561,00

2.750,00

UKUPNE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA: 141.300,00

133.681,00

2.750,00

6.

7. 3223
8. 3221
9. 3224
10. 3225

Energija

33.200,00
26.000,00
5.000,00
6.370,00

18.776,00
15.933,00
2.015,00
2.333,00

1.358,00

2 UKUPNI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU:

70.570,00

39.057,00

1.358,00

11. 3231

24.000,00

15.105,00

20.000,00
10.000,00
2.000,00

2.760,00
825,00
1.918,00

.

12 3232
13. 3233
14. 3234

Uredski materijal
Materijal i dijelovi za tekuće i invcst.održ.
Sitan inventar

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
Od toga: telefon
10.421,00
internet
625,00
poš tarina
4.059,00
Usluge teku ćeg i investicijskog održavanja
Usluge promid ž be i informiranja
Komunalne usluge

-

2%

3%

2

*

i

15. 3237

16. 3238
17. 3239

Intelektualne usluge (autorski honorari, Ugovori o djelu,
usluge sludenskog servisa i dr )
140.000,00
132.358,00
Ra čunalne usluge
10.000,00
750,00
Ostale usluge (fotokopiranje,uvezivanje, grafič ke usluge, tiskanje knjiga i dr.)
85.830,00
90.192,00

.

UKUPNI RASHODI ZA USLUGE:

18.
19.
20.
21.

3292
3293
3294
3721

Premije osiguranja (osiguranja imovine)
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.384,00
7.289,00

291.830,00

243.908,00

12.673,00

10.000,00
8.000, 00
3.000,00
24.000,00

10.959,00
7.904,00
520,00
24.000,00

5.559,00

5%

Iznos od 24.000,00 kn . koji se vodi kao «Ostali nespomenuti rashodi pos!ovanja» vezan je za Odluku Urbroj:
52/04 .- D od 30.rujna 2004. sukladno č l.20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu za mjeseč nu naknadu djeci
pokojnog dr. sc. JOSIPA KLJAJIĆA , kao potpora za skrb i š kolovanje u iznosu od 1.000,00 kn. za svako dijete. Sredstva
osigurava Podru žnica iz ostvarenih vlastitih prihoda.

UKUPNI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA:

45.000,00

43.383,00

22. 3431
23.4221
25 4241

6.000,00
26.600,00

6.397,00

.

Usluge platnog prometa
Rač unala i rač unalna oprema
Knjige u knji žnici

U K U P N O:

9.000,00

4.402,00

3.843.900,00

3.933.779,00

5.559,00

13%

225.000,00

6%

Sveukupni izdatci poslovanja Podru žnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje za razdoblje
siječanj - prosinac 2018. su
3.933.779,00 kn.

Sve prezentirane financijske kategorije ostvarene su na temelju 18 radnika zaposlenih u
izvještajnom razdoblju ( 10 doktora znanosti , 6 VSS, 2 SSS). Prosječna brutto plaća (bez doprinosa na plaću)
iznosi 13.261,91 , kn , a netto plaća u prosjeku iznosi 9.089,02 kn.

Izvješće sastavila:

Ana Marijić

\

ZA

Predstojnik

^

Podru ž nice:

2dr- .se.Z Air*

Stanko Andrić

/

U Slavonskom Brodu, 30. siječnja 2019.
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