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 Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu objedinjava godišnje obračune 
sastavnica i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta. 

 Dokumentacijsku osnovu za izradu priloženih tablica čine posebne podloge (excel tablice) 
priređene u Rektoratu SuZG, u koje su sve sastavnice SuZG unijele podatke iz izvornih 
dokumenata njihovih godišnjih financijskih izvješća. 

 U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi objedinjeni prema djelatnostima 
Sveučilišta u Zagrebu te stanje imovine na dan 31. prosinca 2009. godine. 

 U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u 
sastavu Sveučilišta i njihov zbroj za 2009. godinu u Programu osnovne djelatnosti. 

 Tablica 2. prikazuje prihode u Programu dopunske djelatnosti, prihode za Investicije i 
prihode u Programu prateće djelatnosti. 

 Tablica 3. objedinjava sveukupni prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. 
godine. 

Na razini Sveučilišta ukupan prihod u 2009. godini ostao je na istoj razini (neznatan porast od 
svega 0,1%), a na razini samih sastavnica zabilježen je porast od 1% u odnosu na 2008. godinu. 

Udjel prihoda iz državnog proračuna u ukupnim prihodima sastavnica iznosio je 71,2 %, a sa 
studentskim centrima 68,5 %. Odgovarajući udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima u 
2009. su 28,8 % i 31,5 %. Značajnije i veće udjele vlastitih prihoda od prosječnih imaju: 
Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacije i informatike, 
Kineziološki fakultet,  . . 

 U Tablici 4. za svaku instituciju i ukupno za Sveučilište iskazani su iznosi i struktura rashoda 
u Programu osnovne djelatnosti, a posebno je iskazana kapitalna izgradnja. 

 Tablica 5. prikazuje rashode svih sastavnica i njihovu strukturu u Programu dopunske 
djelatnosti i Programu prateće djelatnosti. 

 U Tablici 6. objedinjeni su sveukupni rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. 
godini.  

U odnosu na 2008. godinu ukupni rashodi Sveučilišta u Zagrebu smanjeni su za 2,5% dok su 
sveukupni rashodi sastavnica smanjeni za 0,9%. 

 



 

 

 

Investicije su kod sastavnica smanjene za 20 % u 2009. u odnosu na 2008. Rashodi za 
(intelektualne usluge) honorare smanjeni su za 22 %.  

Tablica 7. sadržava podatke o stanju imovine na dan 31. prosinca 2009. godine po sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 Tablica 8. prikazuje vlastite prihode Sveučilišta u Zagrebu u 2009. godini. 

U odnosu na 2008. godinu vlastiti prihodi smanjeni su za 2,6 % u 2009. godini. 

 

U Zagrebu, 7. svibnja 2010.  

Prorektor za poslovanje 

prof.dr.sc. Tonko ĆURKO 


