
Nacrt Pravilnika za javnu raspravu 

 
Na temelju članka 59. i članka 151. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008. 
godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta iz 16. ožujka 2010. godine, 19. studenog 2013. 
godine i 22. srpnja 2014. godine),  a na prijedlog Rektora Sveučilišta, Senat Sveučilišta u Rijeci je na 
svojoj xx. sjednici održanoj dana xx.xx.2015. godine donio sljedeći 
 
 

PRAVILNIK O FINANCIJSKOM POSLOVANJU 
  
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o financijskom poslovanju Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se 
financijsko poslovanje na temelju poštivanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(u daljnjem tekstu: Zakon), proračunskih i financijskih propisa koji se odnose na poslovanje sveučilišta 
te Statuta Sveučilišta u Rijeci. 
(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci u skladu s Statutom 
Sveučilišta u Rijeci. 
 

Osnovna načela financijskog poslovanja 

Članak 2. 

(1) Financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Sveučilišta) i sastavnica temelji se na 
načelima zakonitosti te namjenskog i svrhovitog korištenja financijskih sredstava i imovine te jačanju 
odgovornosti za uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva. Financijsko poslovanje obavlja se pravilan, 
etičan, ekonomičan, učinkovit i svrsishodan način uz poštovanje načela solidarnosti kroz zajedničke 
fondove i načela autonomije Sveučilišta i sastavnice na kojoj su prihodi ostvareni u raspolaganju 
vlastitim prihodima. 
 
 
II. PREDMET PRAVILNIKA 

Članak 3. 

(1) Pravilnikom pobliže se određuje: 
- djelatnost Sveučilišta i sastavnica te zajednički kriteriji i standardi obavljanja djelatnosti, posebice  
standardna opterećenja u nastavi, nastavne obveze, kao i ostale elemente koji određuju financiranje 
rada sastavnica i Sveučilišta te broj radnih mjesta za koja se plaće i druga primanja osiguravaju iz 
Državnog proračuna Republike Hrvatske u proračunu Sveučilišta 
- postupak donošenja financijskog plana, odnosno rebalansa financijskog plana Sveučilišta u Rijeci i 
na sastavnicama  
 - postupak izvršavanja financijskog plana i financijske odgovornosti za utrošak sredstava  
 - postupak dostave izvještaja o izvršenju, kao i dostave financijskih izvještaja sukladno zakonskoj 
obvezi izvještavanja i drugih financijskih izvještaja za koje obveza izvještavanja proizlazi iz preuzetih 
obveza Sveučilišta  
- utvrđivanje izvora financiranja poslovanja Sveučilišta i sastavnica i kriterija njihovog stjecanja te 
kriterije raspodjele i korištenja sredstava iz svih izvora uz uvažavanje autonomije Sveučilišta i 
sastavnica u stjecanju i raspolaganju vlastitim prihodima 
- ostala pitanja u svezi financiranja visokog obrazovanja i studentskih programa te financiranja 
Sveučilišta i sastavnica, ustanova, instituta, centara i trgovačkih društava u kojima Sveučilište, 
odnosno sastavnice imaju osnivačka ili upravljačka prava. 
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III. IZVORI FINANCIRANJA 

Članak 4. 

(1) Sveučilište i sastavnice sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
financiraju se iz: 
1. sredstava osnivača, 
2. državnog proračuna Republike Hrvatske, 
3. proračuna županija, gradova i općina, 
4. školarina, 
5. prihoda od znanstvenih, istraživačkih, umjetničkih i stručnih projekata, znanstvenih i stručnih 
elaborata i ekspertiza, 
6. zaklada, donacija i pomoći, 
7. prihoda od nakladničke djelatnosti, 
8. prihoda ostvarenih na tržištu, 
9. prihoda od imovine, udjela u trgovačkim društvima, prihoda ostvarenih od pravnih osoba iz članka 
66. ovoga Zakona, kao i prihoda od ulaganja fizičkih i pravnih osoba, 
10. ostalih izvora. 
(2) Sveučilište i njegove sastavnice mogu se financirati samo iz onih izvora koji ne utječu na njihovu 
neovisnost i dostojanstvo. Vlastiti prihodi mogu se ostvarivati samo djelatnostima koje ne štete 
ostvarenju osnovnih zadaća Sveučilišta i sastavnica. 
(3) Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju sveučilište se financira iz 
državnog proračuna uzimajući u obzir utvrđene kapacitete pojedinoga visokog učilišta, cijenu 
pojedinih studija te ocjenu o njihovoj kvaliteti na temelju vrednovanja iz članka 16. Zakona. 
(4) Sastavnice su dužne u svojem računovodstvu osigurati podatke potrebne za praćenje ostvarivanja 
i načina korištenja ukupnih prihoda iz svih izvora u skladu s  propisima kojima je uređeno 
računovodstvo proračuna te sastavljati izvještaje u skladu s propisima kojima je uređeno financijsko 
izvještavanje u sustavu proračuna i odredbama ovog Pravilnika. 
 

IV. DJELATNOST SVEUČILIŠTA  

Članak 5. 

(1) Osnovna djelatnost Sveučilišta je: visokoškolsko obrazovanje, ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te 
stručnih studija, ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih interdisciplinarnih studija, ustrojavanje i 
izvođenje programa stručnog usavršavanja u okviru cjeloživotnog obrazovanja, istraživanje i 
eksperimentalni razvoj u području prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i 
biotehničkih znanosti, istraživanje u području društvenih znanosti, humanističkih znanosti te 
području umjetnosti, obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim 
propisima, izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog 
rada, izrada stručnih mišljenje i vještačenja. 
(2) Dopunska djelatnost Sveučilišta podrazumijeva dio poslova osnovne djelatnosti koji se ne 
financiraju iz proračuna u okviru redovite djelatnosti i druge djelatnosti izvan osnovne djelatnosti i u 
manjem opsegu bez upisa u sudski registar koje služe unapređenju registrirane osnovne djelatnosti i 
pridonose kvalitetnijem iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, te opreme. 
 
 

Nastavna djelatnost 

Članak 6. 

(1) Znanstveno-nastavne i umjetničko nastavne sastavnice i odjeli ustrojavaju i izvode sveučilišne 
studije na tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji, te stručne studije na temelju 
odluke Senata Sveučilišta i dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 
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(2) Nastava na sveučilišnim i stručnim studijima izvodi se u skladu sa studijskim programima i 
izvedbenim planom nastave. 
(3) Standardi izvođenja nastave propisani su Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje i 
odnose se na preddiplomske, diplomske i doktorske studije. 
(4) Nastava se izvodi u nastavnim grupama čija je satnica propisana izvedbenim planom nastave za 
određenu akademsku godinu i u skladu je s programom studija koji je dobio dopusnicu Ministarstva  
znanosti, obrazovanja i sporta, Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje te propisima 
koji reguliraju sustav osiguranja kvalitete. 
 
 

Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost 

Članak 7. 

(1) Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost uz nastavnu djelatnost je osnovna redovna 
djelatnost Sveučilišta i sastavni dio obveza zaposlenika Sveučilišta u znanstveno nastavnim, 
umjetničko nastavnim, znanstvenim i suradničkim zvanjima. 
 
 

Razvojna djelatnost sveučilišta 

Članak 8. 

(1) Razvojne djelatnosti Sveučilišta odnose se na osiguranje sustava kvalitete, međunarodnu 
suradnju, mobilnost studenata, razvoj integriranog Sveučilišta i ostalo.  
(2) Razvojne djelatnosti odnose se na kontinuirano nastavno i stručno usavršavanje zaposlenika kao 
dio profesionalnog cjeloživotnog usavršavanja u cilju udovoljavanja zahtjevima radnog mjesta i 
izvrsnosti Sveučilišta i sastavnica. 
 
 

Studentsko organiziranje i programi 

Članak 9. 

(1) Studentski programi obuhvaćaju znanstvenu, nastavnu, stručnu, kulturnu i sportsku djelatnost 
studenata na Sveučilištu te interesno organiziranje studenata radi predstavljanja studenata u tijelima 
Sveučilišta i rješavanja bitnih pitanja položaja studenata.  
 
 

Dopunska djelatnost 

Članak 10. 

(1) U dopunske djelatnosti mogu se svrstati nastavne, znanstvene, umjetničke, stručne i ostale 
djelatnosti Sveučilišta i njegovih sastavnica čije financiranje nije osigurano iz proračuna u okviru 
financiranja redovite djelatnosti. To mogu biti: 
- preddiplomski, diplomski i doktorski studiji, stručni studiji i specijalistički poslijediplomski studiji, 
programi stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja,  tečajevi, seminari, 
ljetne škole i sl. koji se ne financiraju iz proračuna u okviru redovite djelatnosti,  
 - dio znanstvene i umjetničke djelatnosti kao: međunarodni programi i projekti, tehnološki programi 
i projekti, znanstveni i umjetnički projekti koji se ne financiraju iz proračuna u okviru redovite 
djelatnosti, znanstveni projekti iz suradnje s gospodarstvom, znanstveni skupovi, 
- stručne djelatnosti kao: stručni projekti, stručni skupovi, razredbeni postupci, tehnološki centri i sve 
ostale djelatnosti u kojima preteže stručna komponenta, 
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- ostale djelatnosti kao: izdavaštvo, prodaja proizvoda koji su rezultat znanstvene, umjetničke i 
stručne djelatnosti, odnosno one djelatnosti za koje su Sveučilište ili sastavnice registrirani (trg. 
društva i sl.), a nije obuhvaćeno nastavnom, znanstvenom, umjetničkom i stručnom djelatnošću. 
(2) Osnovna je karakteristika dopunskih djelatnosti da sredstva za njih Sveučilište i njegove sastavnice 
stječu temeljem natječaja i na tržištu prodajom svojih usluga i proizvoda, donacijama ili 
sponzorstvima, na temelju imovinskih prava koja proizlaze iz udjela u ustanovama, institutima i 
trgovačkim društvima, te na druge dopuštene načine. 
 (3) Troškovi obavljanja dopunske djelatnosti moraju se u cijelosti pokriti iz prihoda dopunske 
djelatnosti.  
 
 
V.  KONSOLIDRANI FINANCIJSKI PLAN SVEUČILIŠTA  

V.1. Sadržaj i struktura financijskog plana   

Članak 11. 

(1) Financijski plan je akt kojim su utvrđeni ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Sveučilišta i 
sastavnica u skladu s proračunskim klasifikacijama i odredbama ovog Pravilnika. 
(2) Prijedlog financijskog plana sadrži: 
- prihode i primitke iskazane po vrstama 
-rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim 
klasifikacijama 
- obrazloženje financijskog plana. 
(3) Prijedlog financijskog plana uključuje sve izvore financiranja Sveučilišta i sastavnica sukladno 
Zakonu i članku 4. ovog Pravilnika.  

 
Prihodi iz proračuna 

Članak 12. 

(1) Osnovna djelatnost Sveučilišta i sastavnica financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
(2) Sredstva iz državnog proračuna namijenjena Sveučilištu i sastavnicama za redovitu djelatnost 
ostvaruju se kao ukupan iznos za rad Sveučilišta u cijelosti (lump-sum).Cjeloviti iznos (lump-sum) iz 
Državnog proračuna doznačen Sveučilištu raspoređuje se financijskim planom Sveučilišta, koji na 
prijedlog rektora, donosi Senat.  
(3) Sredstva iz Državnog proračuna osigurana Sveučilištu temeljem posebnih ugovora ostvaruju se 
kao ukupan iznos. Ukupan iznos u skladu s namjenama i odredbama ugovora raspoređuju se 
Sveučilištu i sastavnicama financijskim planom Sveučilišta i/ili posebnim odlukama koje čine sastavni 
dio financijskog plana i njegovog izvršenja, koji na prijedlog rektora, donosi Senat. 
(4) Sredstva iz Državnog proračuna osigurana na pozicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta (izvan pozicija Sveučilišta u Rijeci) a namijenjena znanstvenim, infrastrukturnim i drugim 
razvojnim projektima, te drugim oblicima financiranja znanstveno istraživačkog rada i ukupne 
djelatnosti Sveučilišta i sastavnica (plaće znanstvenih novaka, sufinanciranje časopisa, članstva u 
međunarodnim udruženjima) doznačena Sveučilištu i/ili sastavnicama raspoređuju se u skladu s 
namjenom određenom proračunom i raspoređuju se Sveučilištu i sastavnicama financijskim planom 
Sveučilišta i/ili posebnim odlukama koje čine sastavni dio financijskog plana Sveučilišta i njegovog 
izvršenja, koji na prijedlog rektora, donosi Senat.   
(5) Sredstva iz ostalih proračunskih izvora doznačena Sveučilištu i/ili sastavnicama raspoređuju se 
Sveučilištu ili sastavnicama ovisno o tome tko je prihod ostvario i time stekao pravo na korištenje 
sredstava iz tog izvora/prihoda. Sredstva se raspoređuju Sveučilištu i sastavnicama financijskim 
planom Sveučilišta i/ili posebnim odlukama koje čine sastavni dio financijskog plana Sveučilišta i 
njegovog izvršenja, koji na prijedlog rektora, donosi Senat. 
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Vlastiti prihodi i ostali izvanproračunski prihodi 

Članak 13. 

(1) Sveučilište ostvaruje vlastite prihode i ostale izvanproračunske prihode obavljanjem nastavne, 
znanstvene i umjetničke, stručne, te ostalih djelatnosti Sveučilišta koje se ne financiraju iz državnog 
proračuna ili proračuna županija, gradova i općina.  
(2) Sveučilište ili sastavnice samostalno raspolažu vlastitim prihodima i ostalim izvanproračunskim 
prihodima ovisno o tome tko je prihode ostvario. 
(3) Vlastiti prihodi i ostali izvanproračunski prihodi sastavni su dio financijskog plana Sveučilišta i 
sastavnica.  
(4) Vlastiti prihodi i ostali izvanproračunski prihodi u cijelosti pokrivaju rashode stjecanja vlastitih i 
izvanproračunskih prihoda.  
 

Namjenski prihodi 

Članak 14. 

(1) Namjenski prihodi i primici su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje 
ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja, te namjenski primici od zaduživanja i prodaje 
dionica i udjela. 
(2) Namjenskim prihodima sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju te Zakonu o proračunu 
i pratećim propisima raspolaže se u skladu s utvrđenom namjenom. 
 
 

Članak 15. 

(1) Konsolidiranim financijskim planom Sveučilišta raspoređuju se sredstva na pojedine namjene, 
kako slijedi: 
- isplatu plaća i naknada nastavnika, službenika i namještenika 
- pokriće materijalnih troškova 
- međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 
- izdavačku djelatnost 
- kapitalna ulaganja 
- sufinanciranje kolaborativnih znanstvenih programa 
- razvojne projekte i unapređenje djelatnosti 
- pokriće dijela troškova studentskog standarda 
- pokrića ostalih troškova neophodnih za obavljanje djelatnosti Sveučilišta. 
(2) Istodobno, u financijskom planu Sveučilišta sredstva raspoređena na prethodno navedene 
namjene raspoređuju se na sastavnice Sveučilišta.  
(3) Sukladno članku 138. Statuta Sveučilišta najmanje 5% sredstava financijskog plana/sveučilišnog 
proračuna raspoređuje se za kapitalna ulaganja te razvoj i unapređenje djelatnosti.  
(4) U svojem financijskom planu svaka sastavnica Sveučilišta sukladno članku 138. Statuta izrađuje 
financijski plan/proračun vlastitih ustrojbenih jedinica kojim se jamči akademska sloboda svakog 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. Voditeljima ustrojbenih jedinica kao i voditeljima 
projekata jamči se sloboda upravljanja odnosnim sredstvima proračuna u skladu s Zakonom, 
statutom i općim aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica.  
 
 
V.2. Postupak izrade i donošenja financijskog plana Sveučilišta  

Članak 16. 

(1) Konsolidirani financijski plan Sveučilišta objedinjuje plan Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta. 
(2) Konsolidirani financijski plan Sveučilišta na prijedlog rektora, donosi Senat.  
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(3) Financijski plan znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavne sastavnice donosi dekan, 
odnosno pročelnik uz suglasnost rektora. 
(4)Planove centara i službi unutar Rektorata Sveučilišta, uz odobrenje rektora, donosi 
direktor/voditelj. Navedeni plan uključuje se u financijski plan Sveučilišta. 
 
 

Članak 17. 

(1) Sveučilište i njegove sastavnice utvrđuju prijedlog svojih financijskih planova za razdoblje od tri 
kalendarske godine do 15. lipnja tekuće godine, ako Odbor za proračun ne odredi drukčiji rok, te ih 
dostavljaju Odboru. 
(2) Odbor za proračun priprema prijedlog Konsolidiranog financijskog plana za trogodišnje razdoblje, 
te ga uz obrazloženje dostavlja rektoru Sveučilišta do 1. srpnja tekuće godine, koji ga šalje Senatu na 
usvajanje najkasnije osam dana prije zasjedanja. 
(3) Prijedlog Konsolidiranog financijskog plana treba se dostaviti nadležnom Ministarstvu do 15. 
srpnja tekuće godine ili drugog roka koji u postupku pripreme i donošenja Državnog proračuna odredi 
izvršna ili zakonodavna vlast. 
(4) Prijedlog Konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta za trogodišnje razdoblje temelj je 
pregovora s nadležnim državnim tijelima o financiranju Sveučilišta. 
 
 

VI. IZVRŠAVANJE FINANCIJSKOG PLANA 

Članak 18. 

(1) Po usvajanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, Senat najkasnije do 31. prosinca tekuće 
godine na prijedlog rektora Sveučilišta i uz mišljenje Odbora za proračun donosi Konsolidirani 
financijski plan Sveučilišta za trogodišnje razdoblje u koji su uključeni iznosi financiranja iz usvojenog 
Državnog proračuna. 
(2) Ako Sabor ne donese Državni proračun Republike Hrvatske prije početka proračunske godine, 
privremeno se do donošenja Državnog proračuna RH, a na temelju odluke Senata o privremenom 
financiranju nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihovo 
obavljanje i izvršavanje, razmjerno prihodima ostvarenim u istom razdoblju prema financijskom 
planu za prethodnu godinu.  
(3) Na temelju usvojenog Konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta sastavnicama se dostavljaju 
odluke o iznosu koji im stoji na raspolaganju u dijelu koji se financira iz Državnog proračuna Republike 
Hrvatske, a na temelju kojih su obvezne uskladiti svoje financijske planove sa financijskim planom 
Sveučilišta. 
 

Članak 19. 

(1) Na temelju iznosa planiranih Državnim proračunom RH, Sveučilište je obvezno do 15.siječnja 
tekuće godine izraditi financijski plan po mjesecima u skladu s planiranim dospijećem obveza. 
(2) Tijekom godine mjesečni financijski planovi mogu se mijenjati u skladu s promjenama u dospijeću 
obveza, odobrenim preraspodjelama, te izmjenama i dopunama državnog proračuna. 
(3) Izmjene i dopune financijskog plana provode se po postupku za donošenje financijskog plana. Do 
izmjena i dopuna dolazi u slučaju izmjena i dopuna državnog proračuna i u slučaju rebalansa 
proizašlih iz poslovanja sastavnica i  Sveučilišta. 
(4) Na temelju planiranih iznosa sastavnice, odjeli, centri i službe za cijelu godinu sastavljaju mjesečne 
financijske planove za korištenje sredstava prema namjenama iskazanim u financijskom planu. 
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VII. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠAVANJU I DRUGI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

 

Godišnje i polugodišnje izvještavanje 

Članak 20. 

(1) Sastavnice  i Sveučilište dužni su u svojem računovodstvu osigurati podatke te sastavljati izvještaje 
potrebne za praćenje ostvarivanja i načina korištenja ukupnih prihoda iz svih izvora, pojedinačno po 
vrstama prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, podatke o stanju i promjenama na imovini, obvezama 
i vlastitim izvorima, a u skladu s  propisima kojima je uređeno računovodstvo proračuna i zahtjevima 
ovog Pravilnika. 
(2) Sastavnice i Sveučilište obvezni su Odboru za proračun dostaviti polugodišnje i godišnje financijske 
izvještaje o izvršavanju financijskog plana /polugodišnji i godišnji obračun Sveučilišta  u roku od 
petnaest dana nakon isteka razdoblja na koje se izvještaji odnose.  
(3) Sveučilište i sastavnice s pravnom osobnosti obvezne su Odboru za proračun dostaviti temeljene 
financijske izvještaje koji se sastavljaju i predočavaju sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim 
propisima u roku od trideset dana nakon isteka razdoblja na koje se izvještaji odnose.   
(4) Senat najkasnije u mjesecu travnju usvaja godišnji obračun Sveučilišta sastavljen temeljem 
izvještaja iz stavka 2.i 3.ovog članka nakon mišljenja Odbora za proračun. 
 

Periodično izvještavanje i izvještavanje po segmentima 

Članak 21. 

(1) Izvještaj o ostvarenju i potrošnji vlastitih, namjenskih i  ostalih izvanproračunskih prihoda 
sastavnice i Sveučilište dostavljaju na mjesečnoj razini stručnim službama  Sveučilišta i Odboru za 
proračun te se izvještaji konsolidiraju za Sveučilište u cjelini i dostavljaju nadležnim tijelima u skladu s 
zakonskom obvezom izvještavanja.    
(2) U slučaju postojanja obveza izvještavanja koja proizlazi iz drugih preuzetih obveza Sveučilišta  
Sveučilište i sastavnice obvezne su izraditi i dostaviti i druge financijske izvještaje čiju obvezu 
izvještavanja, strukturu i sadržaj izvještaja predlaže nadležno državno tijelo, ili  Odbor za proračun u 
slučajevima kada je obveza definiranja strukture i sadržaja izvještaja u nadležnosti Sveučilišta, a na 
prijedlog Rektora usvaja Senat.  
(3) Navedene izvještaje koji proizlaze iz drugih preuzetih obveza Sveučilišta, sastavnice i Sveučilište 
dostavljaju stručnim službama Sveučilišta i Odboru za proračun te se izvještaji konsolidiraju za 
Sveučilište u cjelini, na prijedlog Rektora usvaja ih Senat te se dostavljaju nadležnim tijelima ili 
ugovornim stranama u skladu s zakonskom ili ugovornom obvezom izvještavanja i rokovima 
izvještavanja. 
 
 
VIII. RASPODJELA SREDSTAVA 

Raspodjela sredstava iz Državnog proračuna 

Članak 22. 

(1) Sredstva za realizaciju osnovne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica osigurana u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske raspodjeljuju se za: 
1. plaće zaposlenika Sveučilišta i sastavnica u radnom odnosu u brutto iznosu (s uključenim porezima, 
doprinosima, naknadama i dr. ) 
2. troškove izvođenja nastave vanjskih suradnika na Sveučilištu i sastavnicama,  
3. materijalne troškove Sveučilišta i sastavnica  
4. kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje 
5. financijski rashodi i otplate glavnica  
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6. Studentski zbor i sveučilišne studentske udruge  
7. razvoj i unaprjeđenje osnovnih djelatnosti Sveučilišta. 
8. ostalo utvrđeno strategijom 
(2) Kriterije i iznos sredstava u konsolidiranom financijskom planu Sveučilišta za realizaciju osnovne 
djelatnosti za raspodjelu na sastavnice i Sveučilište donosi Senat, uzimajući u obzir sljedeće:  
- potrebu pokrića ukupnih troškova iz točke 1. i točke 5.,  
- formulu za pokriće troškova iz točke 2. i točke 3. donosi Senat prije usvajanja financijskog plana,   
- potrebu utvrđivanja prioriteta neophodnih za razvoj i unaprjeđenje djelatnosti Sveučilišta i 
pojedinih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica, i to radi podizanja razine kvalitete 
iz točke 7. i 8.  
 
 
Raspodjela sredstava za kapitalna ulaganja/nabavu nefinancijske dugotrajne imovine i investicijsko 

održavanje 

Članak 23. 

(1) Sredstva za kapitalna ulaganja/nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se iz Državnog 
proračuna Republike Hrvatske, fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora, vlastitih 
prihoda sastavnica i Sveučilišta, kao i drugih odgovarajućih izvora i čine sastavni dio konsolidiranog 
financijskog plana Sveučilišta.  
(2) U konsolidiranom financijskom planu Sveučilišta posebno se predviđaju sredstava za kapitalna 
ulaganja prema sljedećim izvorima:   
1. iz sredstava Državnog proračuna koja se planiraju na pozicijama Sveučilišta u Rijeci izvan cjelovitog 
iznosa,   
2. iz sredstava Državnog proračuna koja se planiraju kao posebni kapitalni projekti na pozicijama 
nadležnog ministarstva,   
3. iz sredstava osiguranih kreditima i zajmovima, 
4. iz sredstava osiguranih iz EU fondova,  
5. iz vlastitih prihoda sastavnica koja se planiraju u financijskim planovima sastavnica, 
6. iz sredstava Fonda za razvoj Sveučilišta,  
7. iz sredstava donacija 
8. iz ostalih izvora sredstava propisanih Zakonom.  
(3) Sukladno članku 138. stavka 4. Statuta najmanje 5% sredstava iz konsolidiranog financijskog 
plana/proračuna Sveučilišta raspoređuje se za kapitalna ulaganja i unaprjeđenje djelatnosti.  
(4) Sredstva namijenjena za kapitalna ulaganja raspoređuju se prema utvrđenim prioritetima 
Sveučilišta i sastavnica te u skladu s politikom nadležnog ministarstva za sredstva osigurana u 
Državnom proračunu ili sredstva kredita za koju obvezu vraćanja ima nadležno ministarstvo. 
(5) Sredstva dobivena donacijama raspoređuju se temeljem ugovora o donaciji.  
(6) Za kapitalna ulaganja koja nisu predviđena konsolidiranim financijskim planom i čija vrijednost 
prelazi milijun kuna potrebno je zatražiti prethodnu suglasnost Senata. Izuzetak su slučajevi hitnih 
popravaka čije bi odlaganje moglo dovesti do štete, uz uvjet da su osigurana sredstva.  
 
 

Raspodjela namjenskih prihoda 

Članak 24. 

(1) Raspodjela namjenskih prihoda određena je namjenom ovisno o vrsti namjenskog prihoda: 
pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s 
naslova osiguranja, te namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. 
(2) Prihodi od međunarodnih programa i projekata koriste se sukladno uvjetima iz projekta 
određenim u natječajnoj dokumentaciji i ugovoru o provedbi projekta.  
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(3) Sredstva dobivena donacijama raspoređuju se temeljem ugovora o donaciji. Ako donator ne 
odredi namjenu korištenja donacija, Sveučilište i sastavnica izdvajaju 3% u godišnji sveučilišni 
financijski plan/proračun za kapitalna ulaganja, sufinanciranje kolaborativnih znanstvenih programa i 
razvojnih projekta ili programa koji su prihvaćeni s ciljem unapređenja djelatnosti, a ostatak se u 
cijelosti usmjerava za unapređenje znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne djelatnosti sastavnice 
ili Sveučilišta ovisno o tome kome je donacija namijenjena.  
(4) Prihodi za posebne namjene osigurani iz  posebnih ugovora (subvencija participacije studenata u 
troškovima studija, financiranje znanstveno–istraživačkog rada) raspoređuju se u skladu s obvezama 
iz ugovora uz uvažavanje odnosa u raspodjeli sredstava između sastavnica i Sveučilišta u financiranju 
osnovne djelatnosti iz Državnog proračuna sukladno čl. 23.ovog Pravilnika.   
Prihodi od prodaje ili zamjene imovine u cijelosti se koriste za razvoj i unapređenje djelatnosti 
Sveučilišta i sastavnica.  
 
 

Raspodjela vlastitih prihoda i  izvanproračunskih prihoda 

Članak 25. 

(1) Sastavnica i Sveučilište samostalno raspolažu vlastitim prihodima ovisno o tome tko je prihod 
ostvario.  
(2) Sukladno članku 140. stavka 2. Statuta Sveučilišta sastavnice raspoređuju najmanje 3% bruto 
sredstava ostvarenih na tržištu i od školarina u godišnji sveučilišni financijski plan/proračun za 
kapitalna ulaganja, sufinanciranje kolaborativnih znanstvenih programa i razvojnih projekta ili 
programa koji su prihvaćeni s ciljem unapređenja djelatnosti.    
(3) Sastavnice raspoređuju najmanje 10% bruto sredstava ostvarenih na tržištu i najmanje 20 % bruto 
sredstava od školarina u vlastiti proračun za kapitalna ulaganja i razvojne projekte ili programe koje 
su stručna vijeća prihvatila s ciljem unapređenja djelatnosti. 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 26. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika započinje financiranje Sveučilišta po načelima sveučilišnog 
proračuna utvrđenima u ovom Pravilniku.  

 
 

Članak 27. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Rijeci. 
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