
 

1 

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor je dana 01. rujna 2014. 
utvrdio pročišćeni tekst Pravilnika o financijskome poslovanju. 

Pročišćeni tekst Pravilnika o financijskome poslovanju obuhvaća Pravilnik o financijskome 
poslovanju (Klasa: 602-04/07-01/01; Urbroj: 380/07-01-01/4 od 15. veljače 2008.), Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskome poslovanju (KLASA: 003-05/13-01/04-
01; URBROJ: 380-13-01-1 od 01. ožujka 2013.), Pročišćeni tekst Pravilnika o financijskome 
poslovanju (KLASA: 003-05/13-01/04-01; URBROJ: 380-13-01-01-2 od 22. svibnja 2013.)  i 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskome poslovanju (KLASA: 003-
05/13-01/04-01; URBROJ: 380-14-01-4 od 27. lipnja 2014.). 
 
 

PRAVILNIK O FINANCIJSKOME POSLOVANJU 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Pravilnikom o financijskome poslovanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) pobliže se određuje način provedbe modela jedinstvenoga financiranja (lump 
sum) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) te raspodjela sredstava 
(način financiranja) znanstveno-nastavnim sastavnicama, drugim sastavnicama, Rektoratu i 
zajedničkim službama u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(u daljnjem tekstu: Zakon), Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o osnovama financiranja 
visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima te Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u 
daljnjem tekstu: Statut). 
 
 
II. FINANCIRANJE SVEU ČILIŠTA 

Članak 2. 
(1) Sveučilište (znanstveno-nastavne sastavnice, druge sastavnice, Rektorat i zajedničke 
službe) se financira iz: 
1. sredstava osnivača, 
2. državnog proračuna Republike Hrvatske, 
3. proračuna županije, 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. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i prihoda od ulaganja 
fizičkih i pravnih osoba, 
10. ostalih izvora. 
(2) Sveučilište se može financirati samo iz onih izvora koji ne utječu na njihovu neovisnost i  
dostojanstvo. Vlastiti prihodi mogu se ostvariti samo djelatnostima koje ne štete ostvarenju 
osnovnih zadaća sveučilišta. 
 
 
III.     FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOGA PRORA ČUNA 

Članak 3. 
(1) Sveučilište (znanstveno-nastavne sastavnice, druge sastavnice, Rektorat i zajedničke 
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službe Sveučilišta) financira se iz državnoga proračuna Republike Hrvatske. 
(2) Sredstva iz državnoga proračuna namijenjena Sveučilištu doznačuju se kao ukupan iznos 
za rad Sveučilišta u cijelosti (lump sum). 
(3) Namjenska proračunska sredstva pune subvencije participacije redovitih studenata u 
troškovima studija doznačuju se kao ukupan iznos Sveučilištu sukladno programskom 
ugovoru,  pri čemu Sveučilište zadržava 15% doznačenih sredstava za unapređenje djelatnosti 
i djelomično pokriće troškova izvedbe nastave za redovite studente na koje se programski 
ugovor odnosi, osobito pri studijima bez mogućnosti samofinanciranja te 5% za ostvarivanje 
ugovorom utvrđenih općih i posebnih ciljeva u visokom obrazovanju Republike Hrvatske. 
Preostali iznos raspodjeljuje se sastavnicama sukladno broju redovitih studenata (sastavnice, 
odnosno studija) na koje se programski ugovor odnosi. 
(4) Sredstva iz st. 3, sastavnice, odnosno samostalni studiji raspodjeljuju na način da se 
najmanje 30% sredstava namijeni unapređenju djelatnosti sastavnica i studija Sveučilišta 
(stručno usavršavanje,  investicije i održavanje, nabavu opreme i literature i sl.) te ostvarivanju 
utvrđenih općih i posebnih ciljeva u visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Preostali iznos 
koristi se za plaćanje rada izvan norme unutar matičnog Sveučilišta, vanjskih suradnika te 
materijalnih troškova izvedbe programa. 
(5) Proračunska sredstva višegodišnjeg institucijskog financiranja znanosti raspodjeljuju se 
sukladno ugovorenim namjenama, a na temelju posebne Odluke Senata. 
 

Članak 4. 
Sredstva iz državnoga proračuna u financijskom planu Sveučilišta raspodjeljuju se za: 

1.plaće zaposlenika Sveučilišta u stalnom radnom odnosu u bruto-iznosu (s uključenim      
   porezima, doprinosima, naknadama i dr.) 
2. troškove izvođenja nastave vanjskih suradnika na Sveučilištu 
3. materijalne troškove Sveučilišta u bruto-iznosu (za režijske troškove, komunalne usluge,       
    uredski i stručni materijal, telefonske usluge, poštanske usluge, intelektualne i osobne    
   usluge, reprezentaciju, naknade za rad u tijelima Sveučilišta i znanstveno-nastavnih   
   sastavnica i slično) 
4. kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje 
5. financijske usluge (kamate, provizije, naknade itd.) 
6. Studentski zbor i sveučilišne studentske udruge koje unapređuju studij i položaj   
    studenata i druge naknade studentima 
7. razvoj i unapređenje osnovnih djelatnosti Sveučilišta 
8. ostalo. 

 
 
IV.  FINANCIRANJE IZ VLASTITIH SREDSTAVA – VLASTITI H I DRUGIH 
IZVANPRORA ČUNSKIH PRIHODA 

Članak 5. 
1.Vlastita su sredstva ona koja Sveučilište (znanstveno-nastavne sastavnice, fakulteti, druge 
sastavnice, Rektorat i zajedničke službe) ostvaruje na tržištu od obavljanja osnovne i ostalih 
djelatnosti. 
2.Vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi obuhvaćaju: 
- vlastite i druge izvanproračunske prihode ostvarene obavljanjem nastavne djelatnosti 
(prihodi od participacija studenata u troškovima studija, školarina, upisnina,  potvrda, molbi, 
diploma i dr.), izvođenjem programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja (tečajevi, 
seminari, ljetne škole, razni programi cjeloživotnog obrazovanja), obavljanjem znanstvene i 
umjetničke djelatnosti (znanstvenih i umjetničkih programa i projekata), izdavačke djelatnosti, 
stručne djelatnosti (stručnih programa i projekata), iznajmljivanjem, prihode od donacija i 
pomoći te ostale prihode (kotizacije od skupova, konferencija i dr.). 
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IV. 1. Sredstva ostvarena od školarina studenta preddiplomskih, diplomskih i 
poslijediplomskih studija 

Članak 6. 
Sredstva od školarina na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju 
raspodjeljuju se  

- najmanje 40% sredstava za unapređenje djelatnosti znanstveno-nastavne sastavnice 
(nabavu opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i drugih rashoda 
namjenjenih unapređenju djelatnosti) 

- 2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta 
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- dio sredstava za podmirenje troškova izvedbe studijskih programa u okviru troškova  
 poslovanja znanstveno-nastavne sastavnice 

- dio sredstava za plaćanje potrebnoga rada iznad normirane redovite djelatnosti propisane  
  Kolektivnim ugovorom, sukladno posebnoj odluci. 

 
IV. 2. Sredstva iz programa stručnoga usavršavanja-koncept cjeloživotnoga obrazovanja 

Članak 7. 
(1) Znanstveno-nastavne sastavnice mogu organizirati i izvoditi različite programe stručnoga 
usavršavanja, imajući u vidu koncept cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja, i to u skladu 
sa Statutom Sveučilišta i pravilnicima znanstveno-nastavnih sastavnica. Polaznici programa 
stručnoga usavršavanja plaćaju naknade u visini koju odredi znanstveno-nastavna sastavnica, 
uz prethodnu suglasnost rektora Sveučilišta. 
(2) Sredstva od djelatnosti stručnoga usavršavanja raspoređuju se na sljedeći način: 
  - najmanje 10% za unapređenje djelatnosti znanstveno-nastavne sastavnice (nabavu   
        opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i druge rashode namijenjene   
        unapređenju djelatnosti) 

- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- 2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta 
- ostatak za pokriće rashoda izvedbe programa stalnoga usavršavanja te za ostale rashode u 
okviru rashoda poslovanja znanstveno-nastavnih sastavnica. 

 
IV. 3. Sredstva iz znanstvenoistraživačke, umjetničke i stručne djelatnosti 

Članak 8. 
(1) Znanstveno-nastavne sastavnice mogu ugovarati i izvoditi znanstvene, umjetničke i stručne 
programe ili projekte. 
(2) Troškovi programa ili projekta iz stavka 1. ovog članka moraju se u cijelosti pokriti iz 
njihova prihoda. U obračun troškova obvezno se uračunava radno vrijeme zaposlenika na 
ugovornom programu ili projektu te svi ostali izravni troškovi (putovanja i dnevnice, utrošeni 
materijal i oprema, energija itd.). 
(3) Sredstva ostvarena od znanstvenoistraživačkih, odnosno stručnih programa ili projekata 
znanstveno-nastavne sastavnice raspodjeljuju na sljedeći način: 
- najmanje 10% sredstava za unapređenje djelatnosti (nabavu opreme, literature, investicije i 
investicijsko održavanje i druge rashode namijenjene unapređenju djelatnosti) 
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- 2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta 
- dio sredstava za podmirenje troškova izvedbe programa ili projekta u okviru troškova      
poslovanja znanstveno-nastavnih sastavnica 
- dio sredstava za plaćanje potrebnoga rada izvan normirane redovite djelatnosti određene  
Kolektivnim ugovorom, sukladno posebnoj odluci. 
(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na znanstvene projekte, kolaborativne znanstvene 
programe, koji se izvode na temelju ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, 
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odnosno Hrvatskom zakladom za znanost i u svim slučajevima kada je u natječajnoj 
dokumentaciji projekta određena drugačija raspodjela sredstava projekta. 
(5) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na znanstveno istraživačke i druge projekte 
međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU kada je u natječajnoj dokumentaciji projekta 
određena drugačija raspodjela sredstava projekta te znanstveno-istraživačke programe 
poslijediplomskih studija. 
 
IV. 4. Sredstva od iznajmljivanja prostora i opreme 

Članak 9. 
(1) Sveučilište (znanstveno-nastavne sastavnice, druge sastavnice, Rektorat i zajedničke 
službe) može iznajmiti dio prostora i opreme koji nisu neophodani za nesmetano obavljanje 
djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. 
(2) Sredstva ostvarena od iznajmljivanja prostora i opreme znanstveno-nastavnih sastavnica i 
drugih sastavnica raspodjeljuju se na sljedeći način: 
- najmanje 60% sredstava za unapređenje djelatnosti (nabavu opreme, literature, investicije i 
investicijsko održavanje i druge rashode namijenjene unapređenju djelatnosti) 
- 6% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- ostatak se u cijelosti usmjerava za pokriće troškova poslovanja znanstveno-nastavnih 
sastavnica i drugih sastavnica. 
 
IV. 5. Sredstva od donacija i drugih pomoći 

Članak 10. 
Sveučilište (znanstveno-nastavne sastavnice, druge sastavnice, Rektorat i zajedničke službe) 
može primiti sredstva od donacija i drugih pomoći. Ako donator ili druga fizička ili pravna 
osoba ne odredi namjenu korištenja donacija i drugih pomoći, izdvaja se 3% u Fond za razvoj 
Sveučilišta, a ostatak se u cijelosti usmjerava za unapređenje djelatnosti znanstveno-nastavnih 
sastavnica (nabavu opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i druge rashode 
namijenjene unapređenju djelatnosti), drugih sastavnica, Rektorata i zajedničkih službi. 
Donacije u opremi, literaturi i si. upotrebljavat će znanstveno-nastavna sastavnica, odnosno 
ustrojbena jedinica odjela kojoj je namijenjena. 
 
IV. 6. Sredstva od izdavačke djelatnosti 

Članak 11. 
Sredstva od izdavačke djelatnosti raspodjeljuju se na sljedeći način: 
- 10% od prihoda od prodaje edicije za unapređenje djelatnosti znanstveno-nastavne 
sastavnice (nabavu opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i druge rashode 
namijenjene unapređenju djelatnosti), odnosno drugih sastavnica 
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- ostatak za pokriće troškova izdavačke djelatnosti i naknade autorima/urednicima. 
 
IV. 7. Sredstva od ostalih djelatnosti 

Članak 12. 
Sredstva od obavljanja ostalih djelatnosti (kotizacije i sl.) raspodjeljuju se na sljedeći način: 
- najmanje 10% za unapređenje djelatnosti znanstveno-nastavne sastavnice (nabavu         
opreme, literature, investicije i investicijsko održavanje i druge rashode namijenjene        
unapređenju djelatnosti), odnosno druge sastavnice 
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- 2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta 
- ostatak za pokriće rashoda izvedbe u okviru troškova poslovanja znanstveno-nastavnih 
sastavnica, odnosno drugih sastavnica. 
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IV. 8. Sredstva djelatnosti Studentskoga centra 
Članak 13. 

Ostvarena sredstva od djelatnosti Studentskoga centra raspodjeljuju se na sljedeći način: 
- 15% za pokriće troškova Rektorata i za zajedničke službe 
- 3% u Fond za razvoj Sveučilišta 
- ostatkom se koristi za pokriće troškova poslovanja Studentskoga centra. 

 
IV. 9. Fond za razvoj Sveučilišta 

Članak 14. 
(1) Dio vlastitih sredstava koje sastavnice Sveučilišta ostvaruju na tržištu izdvajaju u posebno 
osnovan Fond za razvoj Sveučilišta kako slijedi: 

1. od preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija - 3% 
2. od znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti, stalnoga usavršavanja i drugih 

programa školovanja, izdavačke djelatnosti itd. - 3% 
3. od zakupnina - 6% 
4. od ostalih aktivnosti - 3%. 

(2) Sredstva Fonda za razvoj Sveučilišta koristit će se za razvoj i unapređenje djelatnosti 
Sveučilišta, kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje, razvoj ljudskih resursa (znanstveno i 
stručno usavršavanje, izvrsnost u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, razvojna radna 
mjesta), razvoj sustava osiguranja kvalitete, nastavne, znanstvene djelatnosti (oprema, softveri, 
knjige, časopisi, baze podataka, e-učenje i sl.), izdavačke djelatnosti, međunarodne suradnje, 
mobilnosti, internacionalizacije Sveučilišta, sustava financijskog upravljanja i kontrole, 
studentskih udruga, programa i aktivnosti, za nagrade i financijske potpore studentima te 
druge aktivnosti za unapređenje i razvoj Sveučilišta. 
 

Članak 15. 
Senat Sveučilišta svojom odlukom može dio sredstava Fonda za razvoj Sveučilišta ulagati u 
zakladu Sveučilišta. 
 
 
V. TROŠKOVI POSLOVANJA 

Članak 16. 
Osnovna djelatnost Sveučilišta i znanstveno-nastavnih sastavnica visoko je obrazovanje koje 
se temelji na izvođenju preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te stručnih 
studija. Troškovi studija u cijelosti ili dijelom financiraju se iz državnoga proračuna, uzimajući 
u obzir utvrđene kapacitete pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica, cijenu pojedinih 
studija te ocjenu njihove kvalitete. Nerazdvojni dio osnovne djelatnosti cine 
znanstvenoistraživačka i umjetnička djelatnost nastavnika vremenski određena propisima o 
radu, odnosno Kolektivnim ugovorom. 
 

Članak 17. 
(1) Uz osnovnu djelatnost Sveučilište i znanstveno-nastavne sastavnice mogu obavljati i druge 
djelatnosti (dodatne djelatnosti) koje su povezane s osnovnom nastavnom djelatnošću, a 
obuhvaćaju znanstvene, umjetničke, stručne i druge djelatnosti čiji troškovi mogu biti 
pokriveni iz državnoga proračuna te iz drugih izvora različitih od prihoda iz proračuna.  
(2) Prateće djelatnosti obuhvaćaju poslove vezane uz studentski standard, sportske, kulturne i 
druge izvannastavne aktivnosti. 
 

Članak 18. 
Troškovi poslovanja Sveučilišta (znanstveno-nastavnih sastavnica, drugih sastavnica, 
Rektorata i zajedničkih službi), koji su po svom karakteru zajednički (troškovi energije, 
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telefona, vode i si.) na razini dviju ili više jedinica, raspodjeljuju se temeljem udjela ukupnih 
prihoda pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica, drugih sastavnica, Rektorata i zajedničkih 
službi u ukupnim zbirnim prihodima. 
 
V. 1. Troškovi studija 

Članak 19. 
(1) Troškovi studija za studente koji studiraju uz potpunu subvenciju iz državnoga proračuna i 
imaju status redovitoga studenta u cijelosti se osiguravaju u državnome proračunu. Troškovi 
studija za studente koji studiraju uz djelomičnu subvenciju iz državnoga proračuna i imaju 
status redovitog studenta osiguravaju se djelomično u državnome proračunu, odnosno 
financijskom planu Sveučilišta, a ostali troškovi podmiruju se plaćanjem školarine. Visinu 
školarine za određeni studij, na prijedlog znanstveno-nastavnih sastavnica za svaku 
akademsku godinu, utvrđuje Senat. Troškove izvanrednoga studija plaćaju izvanredni studenti 
na temelju odluke Senata o visini školarine za svaku akademsku godinu za izvanredne 
studente. 
(2) Financiranje poslijediplomskih doktorskih studija utvrdit će zajednički Ministarstvo i 
Sveučilište. Poslijediplomski doktorski studij za koje Sveučilište i Ministarstvo utvrde 
iznimnu društvenu potrebu mogu dijelom ili u cijelosti biti financirani sredstvima iz državnoga 
proračuna. Visinu školarine za poslijediplomske specijalističke studije predlaže znanstveno-
nastavna sastavnica koji ustrojava i izvodi poslijediplomski specijalistički studij, a utvrđuje 
Senat. 
 
 
VI. FINANCIJSKI PLAN SVEU ČILIŠTA 

Članak 20. 
(1) Sveukupan iznos sredstava iz državnoga proračuna doznačen Sveučilištu te sredstva 
ostvarena temeljem vlastitih prihoda Sveučilišta (znanstveno-nastavne sastavnice, druge 
sastavnice, Rektorat i zajedničke službe) raspoređuje se godišnjim financijskim planom 
Sveučilišta, koji na prijedlog rektora, donosi Senat. 
(2) Godišnjim financijskim planom ukupna sredstva Sveučilišta raspoređuju se na pojedine 
namjene kako slijedi: 

- isplatu plaća i naknada nastavnom i nenastavnom osoblju, darova u naravi te prigodnih i  
   drugih nagrada i potpora 
- pokriće materijalnih troškova 
- međunarodnu suradnju 
- izdavačku djelatnost 
- kapitalna ulaganja, sufinanciranje kolaborativnih znanstvenih programa, razvojnih  
projekata i unapređenje djelatnosti, pokriće dijela troškova studentskoga standarda, 
pokrića ostalih troškova neophodnih za obavljanje djelatnosti Sveučilišta. 

 
Članak 21. 

Sveukupna sredstva (iz državnoga proračuna i vlastita) u financijskom planu Sveučilišta 
raspodjeljuju se kriterijima koje donosi Senat, uzimajući u obzir sljedeće: 
1. bruto-plaće zaposlenika Sveučilišta 

a) ustroj radnih mjesta Sveučilišta, ugovore o radu, odluke o plaći u skladu s Uredbom o 
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u znanosti i visokom 
obrazovanju 

b) studijski program i izvedbeni plan nastave 
c) opterećenje nastavnika i suradnika u skladu s Kolektivnim ugovorom 
d) nova radna mjesta 
e) zamjene  
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f) unapređenje u zvanja  
g) prijelaz znanstvenih novaka u odgovarajuća radna mjesta u suradničkom i znanstveno-

nastavnom zvanju 
2. vanjsku suradnju 

a) izvedbeni plan nastave 
b) izvješće znanstveno-nastavnih sastavnica o realizaciji vanjske suradnje u zimskom i 

ljetnom semestru (mjesečna izvješća o realiziranoj nastavi) 
3. materijalne troškove Sveučilišta i znanstveno-nastavnih sastavnica u bruto-iznosu (za 
režijske troškove, komunalne usluge, uredski i stručni materijal, telefonske usluge, poštanske 
usluge, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju i slično) 
4. kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje 

a) kapitalna ulaganja financiraju se iz sredstava državnoga proračuna, iz sredstava 
ostvarenih na tržištu te drugih odgovarajućih izvora, a u financijskom planu Sveučilišta 
utvrđuju se na temelju odluke Senata o prioritetnim kapitalnim ulaganjima Sveučilišta 

b) investicijsko održavanje provodi se prema godišnjem planu i odobrenim sredstvima 
Ministarstva i vlastitim sredstvima 

5. financijske usluge (kamate, provizije, naknade itd.) 
6. Studentski zbor i sveučilišne studentske udruge 

- prema financijskom planu Studentskoga zbora i projektima sveučilišnih studentskih 
udruga u skladu s posebnim Zakonom 

7. razvoj i unapređenje djelatnosti Sveučilišta 
- na temelju odluke Senata utvrđuju se prioriteti neophodni za razvoj i unapređenje 

djelatnosti Sveučilišta 
8. financijske potpore studentima, donacije iz vlastitih sredstava sukladno posebnim 
pravilnicima, odnosno odlukama te 
9. ostale troškove neophodne za obavljanje djelatnosti Sveučilišta. 
 
VI. 1. Financijski plan i postupak donošenja  

Članak 22. 
(1) Financijski plan Sveučilišta objedinjuje sve prihode i rashode za proračunsko razdoblje 
koje utvrdi nadležno Ministarstvo. 
(2) Prijedlog financijskog plana za proračunsko razdoblje donosi Senat, i to šest mjeseci prije 
početka razdoblja za koji se financijski plan donosi. Godišnji financijski plan Sveučilišta, na 
prijedlog rektora, donosi Senat. 
 

Članak 23. 
Prijedlog financijskog plana Sveučilišta za iduću kalendarsku godinu donosi se najkasnije do 
1. srpnja tekuće godine. Godišnji financijski plan Sveučilišta donosi se nakon stupanja na 
snagu državnoga proračuna Republike Hrvatske za tu godinu. 
 
 
VII. POSEBNE NAKNADE 

Članak 24. 
(1) Senat će za svaku akademsku godinu donijeti Odluku o posebnim naknadama kako slijedi: 

- naknade za provedbu zajedničkoga natječaja za upis studenta u I. godinu sveučilišnih i  
  stručnih studija 
- studentske naknade (troškovi razredbenoga postupka, plaćanje završetka studija bez     
 studentskih prava, prijavnice, studentska dokumentacija za upis u višu godinu studija i sl.) 
- naknade znanstveno-nastavnih sastavnica za troškove Sveučilišta pri donošenju  
studijskih programa sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih) i  
stručnih studija 
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  - naknade znanstveno-nastavnih sastavnica za troškove provedbe dijela postupka izbora u  
    zvanja 
- naknade znanstveno-nastavnih sastavnica za troškove priznavanja razdoblja studija 
- naknade za poslijediplomske studije 
- naknade za provedbu postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija,    
   naknade za troškove izrade diplome i dodjele akademskog stupnja doktora znanosti,      
   naknade članovima sveučilišnih odbora i povjerenstava 
- participacije studenata u troškovima studija, odnosno školarine 
- ostale naknade. 

(2) Vijeće sastavnica će donijeti Odluku o posebnim naknadama i to: 
- za programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te naknade za rad na    
  istima, 
- za rad izvan normirane redovne djelatnosti na preddiplomskim, diplomskim, integriranim  
  i poslijediplomskim studijima, 
- članovima Odbora sastavnice i 
- ostale naknade. 

 
 
VIII. ZAPOSLENICI SVEU ČILIŠTA 

Članak 25. 
(1) U izvođenju nastave sudjeluju nastavnici u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom 
zvanju, nastavnom zvanju i suradničkom zvanju. 
(2) Na Sveučilištu, sveučilišnim odjelima i drugim sastavnicama Sveučilišta u obavljanju 
djelatnosti sudjeluju i zaposlenici koji obavljaju strucno-administrativne, opce, tehničke i 
pomoćne poslove te poslove studentskoga standarda. Zaposlenici navedeni u stavku 1. i 2. 
ovog članka zaposleni su na Sveučilištu na temelju Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
Sveučilišta te ugovora o radu, a placa se utvrđuje Odlukom o placi u skladu s Uredbom o 
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u znanosti i visokom obrazovanju. 
(3) Placu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je Odlukom 
zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnoga staža. 
 

Članak 26. 
(1) Obveze zaposlenika Sveučilišta, u redovitom radnom vremenu utvrđuje se u okviru 40-
satnog radnog tjedna (puno radno vrijeme). Ispunjavanjem obveza nastavnika i suradnika na 
Sveučilištu utvrđuje se u skladu s opterećenjem u izravnoj nastavi temeljem satnice te 
studijskoga programa i izvedbenoga plana nastave. 
(2) Zaposlenici u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom i suradničkom 
zvanju mogu sklopiti ugovor o radu kao kumulativni radni odnos. Obveze zaposlenika koji 
rade nepuno radno vrijeme proporcionalno se umanjuju. 
 

Članak 27. 
Nastavnici i suradnici izvode nastavu na sveučilišnim i stručnim studijima u skladu sa 
studijskim programom i izvedbenim planom nastave, a na normiranje rada u nastavi, broj 
studijskih grupa, nastavno opterećenje, obračun rada u nastavi, virtualnu podjelu radnoga 
vremena, obračun rada vanjskih suradnika, radne uvjete i uvjete za rad primjenjuju se odredbe 
Kolektivnoga ugovora. 
 

Članak 28. 
(1) Zaposlenicima na Sveučilištu (znanstveno-nastavnim sastavnicama, fakultetima, drugim 
sastavnicama, Rektoratu i zajedničkim službama) iz ostvarenih prihoda na tržištu od 
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obavljanja vlastite djelatnosti, odnosno vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda, pripada 
pravo na odgovarajuće uvećanje plaće, sukladno posebnim odlukama. 
(2) Uvećanje redovite plaće (dodatak na plaću) ostvaruju: 

- zaposlenici u znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom 
ili suradničkom zvanju, za rad izvan normirane redovite djelatnosti, rad na izvedbi 
programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, rad na izvedbi 
znanstvenih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata i ostalih aktivnosti, 

- ostali zaposlenici za rad izvan radnog vremena i redovitih obaveza (povećani opseg 
poslova i dodatni poslovi). 

(3) Zaposlenicima pripada i pravo na darove u naravi,  prigodne i druge nagrade te ostale 
potpore, sukladno posebnim odlukama i raspoloživim sredstvima iz st. 1 ovoga članka. 
(4) Sukladno raspoloživim sredstvima iz st. 1 ovoga članka mogu se sklapati i  Ugovori o radu 
s novim zaposlenicima za radna mjesta koja su neophodna za normalno obavljanje djelatnosti 
Sveučilišta. 
 

Članak 29. 
Ukupna sredstva za bruto-plaće i ostale naknade zaposlenika ne mogu prijeći 80% iznosa 
ukupnih godišnjih prihoda. Prije zapošljavanja novih zaposlenika potrebna je suglasnost 
rektora. 
 
X. NADZOR  

Članak 30. 
(1) Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika provodi Senat pomoću Odbora za financijsko 
poslovanje. Kad Odbor za financijsko poslovanje utvrdi da je došlo do povrede ovoga 
Pravilnika, obvezan je u roku od tri (3) dana od dana utvrđivanja povrede izvijestiti rektora 
Sveučilišta. 
(2) Rektor Sveučilišta obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana Izvješća Odbora pismeno 
upozoriti pročelnika sveučilišnoga odjela ili rukovoditelja sastavnice na uočenu povredu i 
ostaviti mu rok za njezino otklanjanje. 
(3) Ako u ostavljenom roku ne budu otklonjene uočene povrede, rektor ce poduzeti mjere iz 
svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta. 
 
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE 

Članak 31. 
Sveučilište će započeti provedbu jedinstvenoga modela financiranja (lump sum) na temelju 
potpisanoga Sporazuma s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. 
 

Članak 32. 
(1) Ovaj Pravilnik na prijedlog rektora donosi Senat Sveučilišta. 
(2) Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se jednako onako kako je Pravilnik i donesen. 
 

Članak 33. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2008. 
 
KLASA: 003-05/13-01/04-01 
URBROJ: 380-14-01-01-5 

  Rektor 
 
        Prof.dr.sc. Alfio Barbieri, v.r.  


