
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 2008. GODINU 
 
 
 Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2008. 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 objedinjeni prema 
djelatnostima Sveučilišta u Zagrebu te stanje imovine na dan 31. prosinca 2008. 
 

 U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i 
ustanova u sastavu Sveučilišta i njihov zbroj za 2008. u Programu osnovne djelatnosti. 
 

 U Tablici 2. iskazani su prihodi u Programu dopunske djelatnosti, prihodi Investicija 
i prihodi u Programu prateće  djelatnosti. 
 

 U Tablici 3. objedinjeni su sveukupni prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2008. g. U odnosu na 2007. godinu na razini Sveučilišta ukupan prihod je povećan 
10,3 %, a na razini samih visokih učilišta 11,0 %.  (Porast ukupnog prihoda u 2007. u odnosu 
na 2006. bio je 7,0 %.) 
 

 U Tablici 4. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su iznosi i struktura 
rashoda u Programu osnovne djelatnosti s kapitalnom izgradnjom. 
 

 U Tablici 5. prikazani su rashodi i njihova struktura u Programu dopunske 
djelatnosti i Programu prateće djelatnosti. 
 

 U Tablici 6. objedinjeni su sveukupni rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2008. U odnosu na 2007. godinu ukupni rashodi Sveučilišta u Zagrebu porasli su 
za 13,6 % dok su ukupni rashodi visokih učilišta porasli za 13,4 %. 
 

 Tablica 7. sadržava podatke o stanju imovine na dan 31. prosinca 2008. po 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
 
U Zagrebu, 5. lipnja 2009. 
 
 

Prorektor za poslovanje 
Prof. dr. Tonko ĆURKO 

 


