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Na temelju članka 21. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

donio je dana ______________________ 2014. na ______ sjednici u ________ akademskoj 

godini (_____/____) ovaj 

 

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I PRAVIMA KORIŠTENJA  

VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA 
 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi Sveučilišta u 

Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište), te uređuje način njihova korištenja. 
 

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na Sveučilište i sve njegove sastavnice. 
 

(3) Sveučilište ostvaruje prihode prema izvorima financiranja propisanim člankom 107. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 

123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13). 
 

(4) Klasifikacija prihoda u ovom Pravilniku usklađena je sa Zakonom o proračunu 

("Narodne novine", broj 87/08, 136/12) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama 

("Narodne novine", broj 26/10, 120/13). 
 

(5) Sveučilište ostvaruje vlastite i druge 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.  
 

(6) Djelatnosti Sveučilišta klasificiraju se kao osnovne i dopunske sukladno članku 103. i 

104. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Pravilniku o osnovama financiranja Sveučilišta u 

Zagrebu. 
 

(7) Prihodi od subvencija participacija u troškovima studija redovitih studenata na 

preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, stručnim studijima 

i specijalističkim diplomskim stručnim studijima ostvareni temeljem posebnog 

ugovora sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta 

čine namjenski proračunski prihod Sveučilišta, te se na njih odredbe ovog Pravilnika 

ne odnose. 
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Članak 2. 

(1) Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ostvareni obavljanjem nastavne djelatnosti 

uključuju: 

- prihode od participacija studenata u troškovima studija i školarina na 

preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, te stručnim 

studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, 

- prihode od školarina na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorski 

studiji), 

- prihode od školarina na poslijediplomskim specijalističkim studijima,  

- prihode od tečajeva, seminara, ljetnih škola, cjeloživotnog obrazovanja,  

- ostale prihode po osnovi sudjelovanja studenata u troškovima studija (upisnine, 

molbe, naknade za izdavanje potvrda, diploma i drugo). 
 
 

(2) Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ostvareni obavljanjem znanstvene i 

umjetničke djelatnosti uključuju: 

- prihode od znanstvenih i umjetničkih projekata, 

- prihode od tehnoloških programa i projekata, te ekspertiza, 

- prihode od međunarodnih programa i projekata. 
 

(3) Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ostvareni obavljanjem stručne djelatnosti 

uključuju: 

- prihode od stručnih projekata,  

- prihode od stručnih skupova, 

- prihode od tehnoloških centara, 

- prihode od razredbenih postupaka. 
 

(4) Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ostvareni obavljanjem ostalih djelatnosti 

uključuju: 

- prihode od prodaje proizvoda koji su rezultat znanstvene, umjetničke  i stručne 

djelatnosti, 

- prihode od izdavačke djelatnosti, 

- zakupnine i druge prihode od korištenja imovine, 

- prihode ostvarene prodajom dugotrajne imovine, 

- pomoći, donacije, legate i poklone, 

- ostale vlastite i izvanproračunske prihode (prihodi ostvareni reklamiranjem, iz 

dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Sveučilišta i sastavnica, te prihodi iz ostalih 

nenavedenih aktivnosti). 
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Članak 3. 

(1) Dio vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta 

i sastavnica sukladno članku 111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

(2) Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ponajprije su namijenjeni za podmirenje 

izravnih troškova nastalih obavljanjem poslova temeljem kojih su prihodi ostvareni, 

što uključuje:  

- materijalne troškove (u okviru konta skupine 32 i 34 izuzev konta 32371 i 32372),  

- nabavu opreme (u okviru konta razreda 4), 

- dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge naknade izravno 

vezane uz ostvarivanje prihoda (u okviru konta skupine 31, te konta 32371 i 

32372). 
 

(3) Osim za izdvajanje u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica i za pokriće izravnih 

troškova vezanih uz ostvarenje prihoda, vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi 

raspoređuju se i za sljedeće namjene:  

1. za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, što uključuje troškove 

knjižene u okviru konta skupine 31, 32 i 34, te konta razreda 4, a isključivo za 

sljedeće namjene: 

- poticanje međunarodne suradnje i mobilnosti nastavnika i studenata, 

- znanstveno usavršavanje, 

- razvojna radna mjesta koja se ne financiraju iz državnog proračuna, 

- programe stručnog usavršavanja, 

- osiguranje kvalitete nastave,  

- unapređenje poslovanja (primjerice uvođenje integriranih poslovnih paketa, 

razvoj sustava financijske kontrole i unutarnje revizije), 

- unapređenje nastavne i znanstvene djelatnosti (opremanje laboratorija i 

učionica, e-učenje, knjižnice (knjige, časopisi, korištenje baza podataka itd.), 

informatička oprema i softveri), 

- studentsko interesno organiziranje i studentski programi, 

- izdvajanje u Fond za stipendiranje studenata. 

2. za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i 

sastavnica (rashodi za materijal i energiju, materijal i dijelovi za održavanje, 

troškovi zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne 

usluge, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja) (u okviru konta skupine 32 i 34 izuzev konta 32371 i 32372). 

3. za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge naknade vezane 

uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica (u okviru konta skupine 31, te 

konta 32371 i 32372), 

4. za namjene koje odredi donator, mecena ili sponzor, 

5. za ostale namjene prema odluci sastavnice. 
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(4) Prihodi od preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, te stručnih studija i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija, nakon izdvajanja dijela sredstava u Fond 

za razvoj Sveučilišta i sastavnica i u Fond za stipendiranje darovitih studenata, 

raspoređuju se i u cijelosti troše za sljedeće namjene: 

- za razvoj i unapređenje osnovne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica (troškovi 

knjiženi u okviru konta skupine 31, 32 i 34, te konta razreda 4, a isključivo za 

namjene iz stavka 3. točke 1. ovog članka),  

- za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje osnovne djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica (u okviru konta skupine 32 i 34 izuzev konta 32371 i 32372), 

- za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge naknade vezane 

uz obavljanje osnovne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica (u okviru konta skupine 

31, te konta 32371 i 32372), 

- za ostale nenavedene namjene potrošnje prema odluci sastavnice. 

 

Članak 4. 

(1) Poslovi koji se mogu promatrati izvan instituta nesamostalnog rada odnosno izvan 

poslova koji se obavljaju u okviru radnog vremena mogu se za zaposlenike honorirati 

putem ugovora o djelu odnosno, ako imaju karakter autorskog djela, putem ugovora 

o autorskom djelu. 
 

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se za zaposlenike – autore honorirati putem 

ugovora o autorskom djelu primjenjujući pri tom odredbe Zakona o autorskom pravu 

i srodnim pravima. 

 

RASPODJELA VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA  

OD NASTAVNE DJELATNOSTI 

Članak 5. 

Prihodi od participacija studenata u troškovima studija i školarina, te ostali prihodi po 

osnovi sudjelovanja studenata u troškovima studija na preddiplomskim sveučilišnim 

studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim 

sveučilišnim studijima, te stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim 

studijima u cijelosti se raspoređuju za sljedeće namjene, a u okviru zadanih omjera 

raspodjele: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 111. 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu,  

- najmanje 20% za razvoj i unapređenje osnovne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, što 

uključuje i izdvajanje u Fond za stipendiranje darovitih studenata, 
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- najmanje 25% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje osnovne 

djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje osnovne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a sukladno 

općim aktima sastavnice. 

 

Članak 6. 

(1) Prihodi od školarina, te ostali prihodi po osnovi sudjelovanja studenata u troškovima 

studija na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorski studiji) raspoređuju se 

na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 20% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 10% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

izvedbe obrazovnog programa (materijalni troškovi izvedbe programa, nabava 

opreme, plaćanje rada nastavnika izvan normirane nastavne djelatnosti i rada 

vanjskih suradnika koji su sudjelovali u realizaciji programa). 
 

(2) Prihodi od školarina, te ostali prihodi po osnovi sudjelovanja studenata u troškovima 

studija na specijalističkim poslijediplomskim studijima raspoređuju se na sljedeći 

način: 

-  dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 10% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

izvedbe obrazovnog programa (materijalni troškovi izvedbe programa, nabava 
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opreme, plaćanje rada nastavnika izvan normirane nastavne djelatnosti i rada 

vanjskih suradnika koji su sudjelovali u realizaciji programa). 
 

(3) Prihodi od tečajeva, seminara, ljetnih škola, te programa cjeloživotnog obrazovanja 

raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 5% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

izvedbe obrazovnog programa (materijalni troškovi izvedbe programa, nabava 

opreme, plaćanje rada nastavnika izvan normirane nastavne djelatnosti i rada 

vanjskih suradnika koji su sudjelovali u realizaciji programa). 

 

RASPODJELA VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA  

OD ZNANSTVENE I UMJETNIČKE DJELATNOSTI 

Članak 7. 

(1) Prihodi od znanstvenih i umjetničkih projekata raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o 

djelu i druge naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

izvedbe projekata (materijalni troškovi, nabava opreme, dodaci na plaću, autorski 

honorari, ugovori o djelu i druge naknade izravno vezane uz realizaciju projekta). 
 

(2) Iznimno, omjeri raspodjele iz stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati u slučaju 

kada je u natječajnoj dokumentaciji projekta određena drugačija raspodjela sredstava 

projekta.  
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Članak 8. 

Prihodi od tehnoloških programa i projekata, te ekspertiza raspoređuju se na sljedeći 

način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o 

djelu i druge naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

vezanih uz realizaciju programa i projekata (materijalni troškovi, nabava opreme, 

dodaci na plaću, autorski honorari, ugovori o djelu i druge naknade izravno 

vezane uz ostvarenje prihoda). 

 

Članak 9. 

(1) Prihodi od međunarodnih programa i projekata koriste se sukladno uvjetima iz 

projekta određenim u  natječajnoj dokumentaciji i ugovoru o provedbi projekta. 
 

(2) U slučaju da je ugovorom o provedbi međunarodnih projekata predviđeno izdvajanje 

dijela sredstava projekta za pokriće općih troškova, dio prihoda ostvarenih po toj 

osnovi izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 111. 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu, dok se preostali iznos ostvarenog prihoda koristi za 

razvoj i unapređenje djelatnosti, za materijalne troškove poslovanja te za dodatke na 

plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge naknade vezane uz obavljanje 

djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, a prema odluci sastavnice. 

 

RASPODJELA VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA  

OD STRUČNE DJELATNOSTI 

Članak 10. 

(1) Prihodi od stručnih projekata i stručnih skupova raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 



8 
 

- najmanje 5% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

vezanih uz ostvarenje prihoda iz ovog stavka (materijalni troškovi, nabava 

opreme, dodaci na plaću, autorski honorari, ugovori o djelu i druge naknade 

izravno vezane uz ostvarenje prihoda). 
 

(2) Prihodi od tehnoloških centara raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o 

djelu i druge naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

vezanih uz ostvarenje prihoda iz ovog stavka (materijalni troškovi, nabava 

opreme, dodaci na plaću, autorski honorari, ugovori o djelu i druge naknade 

izravno vezane uz ostvarenje prihoda). 
 

(3) Prihodi od razredbenih postupaka raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 40% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za materijalne troškove 

poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica. 

 

RASPODJELA VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA  

OD OSTALIH DJELATNOSTI 

Članak 11. 

Prihodi od prodaje proizvoda koji su rezultat znanstvene, umjetničke i stručne 

djelatnosti raspoređuju se na sljedeći način: 
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- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 5% za materijalne troškove poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti 

Sveučilišta i sastavnica, 

- najmanje 2% za dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i druge 

naknade vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

vezanih uz ostvarenje prihoda iz ovog članka. 

 

Članak 12. 

Prihodi od izdavačke djelatnosti raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 10% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- dio sredstava može se koristiti za ostale nenavedene namjene potrošnje, a 

sukladno općim aktima sastavnice, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za pokriće izravnih troškova 

izdavačke djelatnosti (materijalni troškovi, autorski honorari i ostali troškovi 

izravno vezani uz izdavačku djelatnost). 

 

Članak 13. 

(1) Sveučilište i sastavnice mogu dati u najam dio prostora i/ili opreme ako se time ne 

utječe na nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti. 
 

(2) Zakupnine i drugi prihodi od korištenja imovine raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- najmanje 60% za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica, 

- neraspoređeni iznos ostvarenog prihoda koristi se za materijalne troškove 

poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica. 
 

(3) Prihodi ostvareni prodajom dugotrajne imovine raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- preostali iznos ostvarenog prihoda u cijelosti se koristi za razvoj i unapređenje 

djelatnosti Sveučilišta i sastavnica. 
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Članak 14. 

(1) Prihodi od pomoći, donacija, legata i poklona za koje je donator odredio namjenu 

raspoređuju se isključivo u skladu s ugovorom sklopljenim između donatora i 

Sveučilišta ili sastavnice. 
 

(2) Prihodi od pomoći, donacija, legata i poklona za koje donator nije odredio namjenu u 

cijelosti se raspoređuju za razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta i sastavnica. 

 

Članak 15. 

Ostali vlastiti i izvanproračunski prihodi raspoređuju se na sljedeći način: 

- dio sredstava izdvaja se u Fond za razvoj Sveučilišta i sastavnica sukladno članku 

111. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

- preostali iznos ostvarenog prihoda raspoređuje se prema odluci sastavnice. 

 

PRAĆENJE VLASTITIH I DRUGIH IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA I IZVJEŠTAVANJE 

Članak 16. 

(1) Sastavnice su dužne u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurati podatke 

potrebne za praćenje ostvarivanja i načina korištenja vlastitih i drugih 

izvanproračunskih prihoda, a u skladu s  propisima kojima je uređeno računovodstvo 

proračuna. 
 

(2) Sastavnice su obvezne sastaviti izvještaj o ostvarenju i korištenju vlastitih i drugih 

izvanproračunskih prihoda i dostaviti ga Uredu za proračun Sveučilišta u Zagrebu. 
 

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovog članka sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u 

roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, te za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Izvještaj se 

sastavlja na obrascu "Praćenje potrošnje vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda" 

koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

(1) Tablica s pregledom svih omjera raspodjele vlastitih i drugih izvanproračunskih 

prihoda klasificiranih prema izvorima prihoda i njihovoj namjeni nalazi se u prilogu 

ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.  
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(2) Sastavnice su dužne svoje pravilnike i druge akte kojima se uređuje ostvarivanje i 

način korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda uskladiti s ovim 

Pravilnikom do 31. prosinca 2014. godine.  

 

(3) Sastavnice su obvezne dostaviti Sveučilištu usklađene pravilnike i druge akte iz stavka 

2. ovog članka. 
  

(4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i 

internetskim stranicama Sveučilišta, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 

  

 

Rektor 

 

             prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 


