
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za  
društvene djelatnosti 
 
KLASA: 612-05/13-01/6 
URBROJ: 2178/01-04-13-2 
Slavonski Brod, 27. rujna 2013. 
 

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  2012. 
                  – očitovanje                  
                                                                                            
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do  31. 
prosinca  2012. godinu u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost 
ustanove.  

Uz navedena izvješća očitujemo se u sljedećem:           

Osim znanstveno istraživačkog rada, Podružnica od svojih početaka razvija i bogatu 
izdavačku djelatnost. Tijekom 2012. Podružnica je objavila tekući svezak 12 svojeg časopisa 
Scrinia Slavonica i 10 knjiga. Među knjigama su 4 znanstvene monografije, 2 zbornika 
radova i 4 izdanja izvorne građe s popratnim studijama. Časopis i 1 knjigu Podružnica je 
objavila samostalno, a 9 knjiga objavila je u suradnji s drugim nakladnicima, odnosno 
znanstvenim ustanovama. U 5 od navedenih 9 sunakladničkih knjiga Podružnica je bila 
glavni i izvršni nakladnik. 

Popis naslova objavljenih u 2012: 

1. Robert Skenderović, Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701.-
1735.) (suizdavač: Franjevački samostan Slavonski Brod) 

2. Ivica Miškulin i Mladen Barać (ur.), Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990.-1995.: 
nositelji, institucije, posljedice. Zbornik radova (suizdavač: Hrvatski memorijalno-
dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb) 

3. Mirko Valentić, War against Croatia 1991-1995 (suizdavači: Hrvatski memorijalno-
dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb; The OllendorffCenter, New Jersey, SAD) 

4. Piotr Žurek, Siječanjski ustanak u Poljskoj 1863. i Eugen Kvaternik 

5. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga II (1788.-1820.), prir. Šime Demo, 
Mislav Gregl, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus (suizdavači: 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački samostan sv. 
Antuna Padovanskog u Našicama; Grad Našice) 

6. Vlasta Švoger, Ideali, strast i politika. Život i djelo Andrije Torkvata Brlića (suizdavač: 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb) 



7. Miroslav Akmadža i Slađana Josipović, Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske 
biskupije 1944-1960. (suizdavač: Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo) 

8. Miroslav Akmadža, Crkva i država: Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke 
crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak III: 1961-1964. (suizdavač: Tkalčić, 
Zagreb) 

9. časopis Scrinia Slavonica - Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest, gl. ur. Stanko Andrić, sv. 12 (2012).  

Tijekom 2012. u pripremu za tisak primljene su još 4 knjige:  

- 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, sv. 1, ur. Marija Karbić,  

- Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znanstvenog skupa održanog 14. 15. travnja 2010. u  

Slavonskom Brodu i Našicama, ur. Tatjana Melnik,  

- Marija Karbić, Plemićki rod bana Borića.  

Navedene knjige Podružnica je uvrstila u svoj izdavački plan za 2013. godinu i objavit će ih u 
skladu s financijskim mogućnostima. 

U podružnici je zaposleno 20 djelatnika. Od toga je 11 doktora znanosti, 7 djelatnika za 
visokom stručnom spremom, 2 djelatnika sa srednjom stručnom spremom. Šest djelatnika  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. 
Upravni odjel za računovodstvo i financije 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 2012. godine.  
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 31. 
prosinca 2012. iskazani su:  
    
- ukupno ostvareni prihodi i primici  4.526.167,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             4.459.193,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                     66.974,00 kn   
 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa u iznosu od 3.717.500,00 (82,13%), zatim iz proračuna Brodsko-
posavske županije u iznosu od 451.500,00 (9,97%), te iz Gradskog proračuna u iznosu od 
275.000,00 kuna (6,07%) . 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
3.541.245,00 kn (79,41%), te materijalni rashodi u iznosu od 843.863,00 kn (18,92%).  
Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica Slavonski Brod za 
razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca   2012. 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 -  31. prosinca  
2012. godinu 
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