
S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GODIŠNJI OBRAČUN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2007. GODINU 
 
 
 Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2007. godinu objedinjava godišnje 
obračune visokih učilišta i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta. 
 
 Dokumentacijsku osnovicu za izradu priloženih tablica čine posebne podloge 
(tablice) priređene u Rektoratu. U njih su sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 
unijele podatke iz izvornih dokumenata njihovih glavnih financijskih izvješća. 
 
 U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi, viškovi i manjkovi 
prihoda za 2007. godinu, namjenska struktura vlastitih prihoda, te stanje imovine na 
dan 31. prosinca 2007. 
 
 U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i 
ustanova u sastavu Sveučilišta i njihov zbroj za 2007. U odnosu na 2006. godinu na 
razini Sveučilišta ukupan prihod je povećan 7,1 %, a na razini samih visokih učilišta 
7,0 %. Porast ukupnog prihoda u 2006. u odnosu na 2005. bio je (triput) manji. 
Vlastiti prihod visokih učilišta porastao je znatno, za 18,2 %. 
 
 Namjenska struktura prihoda iz proračuna također je iskazana u Tablici 1. U 
odnosu na 2006. proračunski prihodi visokih učilišta porasli su kako slijedi: ukupni 
prihodi za 2,0 %, prihodi za bruto plaće 10,0 % i za znanstvene projekte 7,2 %. U 
odnosu na 2006. proračunski prihodi visokih učilišta smanjeni su kako slijedi: za 
redovite troškove poslovanja za 6,4 %, a za investicije 60,5 %. 
 
 Dio nedostajućih prihoda iz državnog proračuna nadoknađivan je vlastitim 
prihodima. Udjel prihoda iz državnog proračuna u ukupnim prihodima visokih 
učilišta u 2007. iznosio je 66,1 %, a sa studentskim centrima 64,4 %. Odgovarajući 
udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima 2007. su 33,9 % i 35,6 %. Značajnije i 
veće udjele vlastitih prihoda od prosječnih imaju: Ekonomski fakultet, Građevinski 
fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, 
Šumarski fakultet, Fakultet organizacije i informatike,     .  .  
 
 U Tablici 2. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su ukupni iznosi 
i struktura rashoda. Na razini Sveučilišta ukupni rashodi su u 2007. u odnosu na 
2006. porasli 7,5 %, a visoka učilišta ostvarila su porast rashoda također od 7,5%. 
Rast troškova određen je rastom namjenskih prihoda iz proračuna za 2007. 
Struktura rashoda prikazana je prema izvorima financiranja. Kod visokih učilišta 



izdatci za plaće financirani su sa 85,7 % iz proračuna, dok se iz istog izvora 
financiralo 48,0 % troškova poslovanja i 42,1 % kapitalne izgradnje. Honorari su 
financirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 67,6 %. 
 
 Plaće zaposlenika i vanjskih suradnika i honorari i druge naknade čine 66,4 % 
rashoda Sveučilišta, odnosno 70,7 % rashoda visokih učilišta. 
 
 U Tablici 3. prikazani su podatci o razlici prihoda i rashoda (viškovi i 
manjkovi sredstava) za 2007. godinu. Polovica visokih učilišta iskazala je višak 
prihoda za 2007., a njegov apsolutni iznos je povećan u odnosu na 2006. Manjak u 
2007. iskazao je drugi dio visokih učilišta, a njegov apsolutni iznos je značajno 
povećan u odnosu na 2006. Sredstva viška iz 2007. u pravilu su namijenjena za 
pokriće troškova koji nastaju u 2008. tijekom izvođenja tržišnih projekata. 
 
 Vlastiti prihodi (Tablica 4.) prikazani su po sastavnicama i zbirno na razini 
Sveučilišta po osnovama stjecanja (djelatnosti) i namjeni sredstava. Namjenska 
struktura sredstava u 2007. pokazuje da su visoka učilišta ulagala u unapređenje 
(razvoj) svojih djelatnosti. 
 
 
 
U Zagrebu, 31. ožujka 2008. 
 

Prorektor za poslovanje 
Prof. dr. Tonko ĆURKO 

 


