Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta na svojoj
sjednici održanoj dana 27. lipnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskome poslovanju
Članak 1.
U Pravilniku o financijskome poslovanju (Klasa: 602-04/07-01/01; Urbroj: 380/07-01-01/4 od 15.
veljače 2008., 003-05/13-01/04-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 01. ožujka 2013. i KLASA: 003-05/1301/04-01; URBROJ: 380-13-01-01-2 od 22. svibnja 2013.-pročišćeni tekst) u članku 2. stavci 1. i 2.
mijenjaju se i glase:
„(1) Sveučilište (sveučilišni odjeli, 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.”
Članak 2.
U članku 3. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:
„(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.
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(5) Proračunska sredstva višegodišnjeg institucijskog financiranja znanosti raspodjeljuju se
sukladno ugovorenim namjenama, a na temelju posebne Odluke Senata.“
Članak 3.
Naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:
„IV. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH SREDSTAVA
IZVANPRORAČUNSKIH PRIHODA“

–

VLASTITIH

I

DRUGIH

Članak 5.
1.Vlastita su sredstva ona koja Sveučilište (sveučilišni odjeli, 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.)."
Članak 4.
U članku 6. riječi: “sukladno Pravilniku o mjerilima za korištenje sredstava proračunskih
korisnika ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti (Narodne novine,
br.146/98., u daljem tekstu: Pravilnik o vlastitim prihodima), i to» brišu se.
Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
“- 2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta“
Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.
Članak 5.
U članku 7. stavku 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
„-2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta“
Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.
Članak 6.
U članku 8. stavku 3., iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
„-2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta“
Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.
Stavci 4. i 5. mjenjuju se i glase:
"(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,
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
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određena drugačija raspodjela sredstava projekta te znanstveno-istraživačke programe
poslijediplomskih studija.“
Članak 7.
U članku 11. točka na kraju alineje 2. se briše i dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
„- ostatak za pokriće troškova izdavačke djelatnosti i naknade autorima/urednicima.“
Članak 8.
U članku 12., u 1. alineji riječ "sveučilišni odjel" zamjenjuje se rječju "znanstveno-nastavna
sastavnica, odnosno druge sastavnice".
Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
„-2% za rad Rektorata, zajedničkih službi i odbora Sveučilišta“
Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.
Članak 9.
U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(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 10.
U članku 20. stavak 2., alineja 1. mijenja se i glasi:
- »isplatu plaća i naknada nastavnom i nenastavnom osoblju, darova u naravi te prigodnih i
drugih nagrada i potpora.«
Članak 11.
U članku 21. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:
„8. financijske potpore studentima, donacije iz vlastitih sredstava sukladno posebnim
pravilnicima, odnosno odlukama te
9. ostale troškove neophodne za obavljanje djelatnosti Sveučilišta.“
Članak 12.
U članku 23. riječi «prijedlog godišnjega proračuna» zamjenjuju se riječima «godišnji financijski
plan».
Članak 13.
U članku 24., stavku 1., dodaje se nova alineja 8. koja glasi:
- participacije studenata u troškovima studija, odnosno školarine«
Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 9.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
„2.Vijeće sastavnica će donijeti Odluku o posebnim naknadama i to:
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-

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.«
Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:
„(1) Zaposlenicima na Sveučilištu (sveučilišnim odjelima, fakultetima, drugim sastavnicama,
Rektoratu i zajedničkim službama) iz ostvarenih prihoda na tržištu od 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 15.
U cijelom tekstu Pravilnika riječ “sveučilišni odjel“ zamjenjuje se riječju “znanstveno-nastavna
sastavnica.“
U cijelom tekstu Pravilnika riječi “proračun i Odbor za planiranje i proračun zamjenjuju se
riječima “financijski plan i Odbor za financijsko poslovanje“.
U cijelom tekstu Pravilnika iza riječi unapređenje djelatnosti sastavnice (nabavu opreme,
literature, investicije i investicijsko održavanje), dodaju se riječi «i druge rashode namijenjene
unapređenju djelatnosti».
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama
Sveučilišta.
KLASA: 003-05/13-01/04-01
URBROJ: 380-14-01-4
Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r.
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