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Pročišćeni tekst Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti obuhvaća:
1. Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti kojega je donio Senat Sveučilišta
u Dubrovniku na 105. sjednici, održanoj 25. rujna 2013.
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti kojega je
donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 137. sjednici, održanoj 10. siječnja 2017.
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite
djelatnosti kojega je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 140. sjednici, održanoj 24. travnja
2017.
4. Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti kojega je
donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 154. sjednici, održanoj 11. siječnja 2019.

PRAVILNIK
O STJECANJU I RASPODJELI PRIHODA OD VLASTITE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju se mjerila i način korištenja vlastitih prihoda koje ostvari Sveučilište u Dubrovniku (u daljnjem
tekstu: Sveučilište) na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti (osnovnih i ostalih poslova) sukladno
propisima.
(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se i niti jednom njegovom odredbom ne utječu, na iznos i
raspodijelu sredstava za rad Sveučilišta koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 2.
Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica osiguravajući njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje,
između ostaloga, i u financijskom poslovanju i pravnom prometu, investicijama, razvojnim planovima u
skladu sa strateškim i razvojim odlukama.
Članak 3.
(1) Sveučilište ostvaruje vlastite prihode obavljajući registriranu djelatnost sukladno propisima.
(2) Sveučilište može ostvarivati vlastite prihode obavljajući i druge djelatnosti koje služe obavljanju
registrirane djelatnosti Sveučilišta, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu
djelatnost.
(3) Ako je neka djelatnost ili njen dio uređena posebnim propisima, Sveučilište je obavlja sukladno tim
propisima.
Članak 4.
(1) Sveučilište je samostalno u obavljanju svoje djelatnosti i u svom poslovanju.
(2) Sveučilište se financira samo iz onih izvora koji ne utječu na njegovu autonomiju.

II. VLASTITI PRIHODI
Članak 5.
Pod vlastitim prihodima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva ostvarena od obavljanja
osnovne i ostalih djelatnosti Sveučilišta na tržištu od: nastavne djelatnosti, programa izobrazbe (tečajeva),
projekata, izdavačke djelatnosti, najma prostora, donacija, pružanja intelektualnih i tehničkih usluga
trećim osobama, provjera znanja, usluga oglašavanja i reklamnih poruka u publikacijama Sveučilišta te
drugi prihodi od aktivnosti koje se ne financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.
(dopuna: stavak 1. nova točka. 4. - Senat 137. ; dopuna: novi stavak 2. – Senat 140. sjednica)
(1) Sveučilište koristi prihode iz članka 5. ovoga Pravilnika za:
1. izgradnju, uređenje i održavanje prostora, nabavu opreme i literature,
2. financiranje izrade udžbenika, skripti, stručne literature i drugih publikacija Sveučilišta,
3. financiranje vlastitih istraživačkih projekata,
4. finacijsku potporu voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug vrednovanja
(istorazinsko vrednovanje) na natječajima Hrvatske zaklade za znanost i na natječajima u
sklopu programa Obzor 2020.,
5. plaćanje vanjskih suradnika,
6. plaćanje rada zaposlenika Sveučilišta iznad norme, a za rad koji se obavlja unutar Sveučilišta,
7. posebne dodatke na plaću zaposlenika Sveučilišta,
8. plaćanje rada djelatnika angažiranih na izvedbi programa stručnog usavršavanja,
9. plaćanje troškova poslijediplomskih studija nastavnika, kotizacija za sudjelovanje na kongresima i
seminarima, kao i plaćanje programa kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika
Sveučilišta,
10. druge izdatke u poslovanju koji, u cjelini ili dijelom, nisu osigurani u Državnom proračunu
Republike Hrvatske.
(2) Senat posebnom odlukom utvrđuje iznos financijske potpore koja se dodjeljuje:
a) projektnim prijedlozima koji uđu u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje) na
natječajima Hrvatske zaklade za znanost,
b) projektnim prijedlozima prijavljenim u sklopu programa Obzor 2020.
Prihod ostvaren iz programa stručnog usavršavanja (koncept cjeloživotnoga obrazovanja)
Članak 7.
(1) Sveučilište može organizirati i izvoditi programe stručnoga usavršavanja (koncept cjeloživotnoga
obrazovanja).
(2) Polaznici programa stručnog usavršavanja plaćaju naknadu u visini koju odredi Senat na prijedlog
sveučilišne sastavnice.
(3) Prihod od naknada iz ovog članka namijenjen je za podmirenje izdataka u svezi s programom iz
stavka 1. ovog članka, a smatra se, u smislu ovog Pravilnika, prihodom ostvaren na tržištu od obavljanja
djelatnosti, s time što se najmanje 20% prihoda usmjerava za unapređenje djelatnosti Sveučilišta.
(4) Prihod od naknada iz ovog članka, namijenjen za podmirenje izdataka u svezi s programom iz stavka
1. ovog članka raspoređuje se na temelju i u skladu s pisanim izvješćem voditelja programa.
(5) Izvješće iz prednjega stavka mora sadržavati financijsko izvješće s obračunom svih prihoda i rashoda,
kao i prijedlog raspodijele, a izvješće, uz prethodno odobrenje rektora, voditelj programa dostavlja
financijsko-računovodstvenoj službi Sveučilišta.
Članak 8.
Odredbe članka 7. ovoga Pravilnika na jednak način primjenjuju se i seminare, tečajeve i slične programe
stručnog usavršavanja koje organizira i provodi Sveučilište.

Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata
Članak 9.
(izmjena: novi članak 9. – Senat 140. sjednica, dopuna: novi stavak 5. – Senat 154. sjednica )
(1) Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata
smatra se prihodom Sveučilišta.
(2) Troškovi znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata iz stavka 1.
ovoga članka moraju se u cijelosti pokriti iz njihova prihoda. Svi troškovi moraju se koristiti
isključivo za ostvarenje projektnih/programskih ciljeva i rezultata. Kako bi se ti troškovi smatrali
prihvatljivima moraju ispunjavati slijedeće kriterije:
- stvarno su nastali od strane korisnika projekta/programa,
- nastali su za vrijeme trajanja projekta/programa,
- navedeni su u predviđenom proračunu projekta/programa,
- nastali su u svezi s aktivnostima na projektu/programu i nužni su za njihovu provedbu,
- moguće ih je utvrditi i provjeriti u skladu s računovodstvenim propisima,
- razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebice glede
ekonomičnosti i učinkovitosti.
(3) Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata
koristi se na sljedeći način:
- 80% prihoda koristi se za izvedbu projekta/ programa,
- 20% prihoda koristi se za unaprjeđenje rada Sveučilišta.
(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na znanstvene projekte, kolaborativne znanstvene
programe, odnosno teme uključujući i rad na pripremi za temu koji se izvode na temelju:
- ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i za koja su sredstva osigurana u Državnom
proračunu Republike Hrvatske,
- ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost.
(5) Odredbe ovog članka, a posebice odredba stavka 3. ovog članka, neće se primjenjivati ako je
ugovorom sklopljenim s davateljem/nositeljem sredstava financiranja projekta/programa uređeno
drugačije.
Financijska provedba projekata iz programa Obzor 2020. i FP7 projekata koji su u tijeku
(dopuna: novi članci 9a, 9b i 9c - Senat 140. sjednica)
Članak 9a.
(1) Iznimno od odredbi ovog Pravilnika na financijsku provedbu projekata iz programa Obzor
2020. Sveučilište će primjenjivati „Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor
2020. u Republici Hrvatskoj“ ( u daljnjem tekstu: Smjernice )
(2) Iznimno od odredbi ovog Pravilnika na financijsku provedbu FP7 projekata koji su u tijeku
Sveučilište će, na odgovarajući način, primjenjivati Smjernice.
(3) Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj
sastavni su dio ovog Pravilnika i objavljuju se na internetskim stranicama Sveučilišta.
Članak 9b.
(1) Prilikom obračuna troška za rad zaposlenika (Refund) 80% sredstava stavit će se na
raspolaganje voditelju projekta kao poticaj za istraživanje, a 20% Sveučilištu.

(2) Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog rektora, može, u opravdanim slučajevima,
posebnom odlukom utvrditi i drugi način raspodjele sredstava iz prednjega stavka.
Članak 9c.
(1) Neizravni troškovi na projektima iz programa Obzor 2020. i FP7 projektima koji su u tijeku,
raspodjeljuju se na slijedeći način:
- 50% glavnom istraživaču,
- 50% Sveučilištu.
(2) Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog rektora, može, u opravdanim slučajevima,
posebnom odlukom utvrditi i drugi način raspodjele neizravnih troškova.
Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa
(dopuna: novi članak 9d –Senat 154. sjednica)
Članak 9d.
(1) Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa smatra se prihodom Sveučilišta.
(2) Troškovi znanstvenoga skupa moraju se u cijelosti pokriti iz njegovoga prihoda. Svi troškovi
moraju se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva i rezultata znanstvenog skupa. Kako bi se ti
troškovi smatrali prihvatljivima moraju ispunjavati slijedeće kriterije:
- stvarno su nastali od strane organizatora znanstvenoga skupa,
- navedeni su u predviđenom proračunu znanstvenog skupa,
- nastali su u svezi s aktivnostima za organizaciju znanstvenoga skupa i nužni su za njegovu
provedbu,
- moguće ih je utvrditi i provjeriti u skladu s računovodstvenim propisima,
- razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebice
glede ekonomičnosti i učinkovitosti.
(3) Ostatak prihoda ostvarenog organizacije znanstvenoga skupa koristi se na sljedeći način:
- do najviše 80% ostatka prihoda ostvarenog organizacijom znanstvenog skupa može se na
prijedlog predsjednika organizacijskog odbora znanstvenog skupa upravi Sveučilišta koristiti za
slijedeće aktivnosti: isplatu honorara, plaćanje kotizacije i sudjelovanja na domaćim i
međunarodnim znanstvenim skupovima, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima,
sudjelovanje na seminarima, radionicama i drugim oblicima usavršavanja, nabavu opreme.
(4) Cjelokupni nepotrošeni prihod ostvaren organizacijom znanstvenog skupa može se u roku od 5
godina iskoristiti za organizaciju idućeg znanstvenog skupa.
(5) Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa raspoređuje se na temelju i u skladu s
pisanim Izvješćem organizatora skupa. To izvješće mora sadržavati financijsko izvješće s
obračunom svih prihoda i rashoda, kao i prijedlog raspodijele. Uz prethodno odobrenje rektora,
organizator skupa dostavlja prihvaćeno i odobreno Izvješće financijsko-računovodstvenoj službi
Sveučilišta.
(6) Odredbe ovoga članka primjenjivat će se i kada Sveučilište sudjeluje u organizaciji
znanstvenoga skupa koje ono zajednički organizira s jednim ili više akreditiranih visokih učilišta
osim ako ta pitanja nisu uređena posebnim ugovorom.

Prihod ostvaren od davanja na korištenje/uporabu prostora i opreme
Članak 10.
(1) Sveučilište može dio prostora, koji nije neophodan za nesmetano obavljanje djelatnosti, davati na
korištenje / uporabu drugim osobama.
(2) Prihod iz stavka 1. ovog članka koristi se i u cijelosti se raspodjeljuje za unapređenje osnovne
djelatnosti Sveučilišta, osim dijela nužnog za pokriće i podmiru eventualnih troškova.
Prihod ostvaren od donacija i drugih pomoći
Članak 11.
(1) Sveučilište može primiti prihode od donacija i drugih pomoći.
(2) Ako donator (fizička ili pravna osoba) ne odredi namjenu / svrhu donacije i drugih pomoći iz stavka 1.
ovoga članka, Sveučilište takav prihod koristi na način propisan člankom 6. ovog Pravilnika.
III. NAKNADE
Naknade u vezi s izdavačkom djelatnošću
Članak 12.
Za izradu udžbenika, znanstvene i stručne knjige u izdanju Sveučilišta, ono će isplatiti naknadu u skladu s
Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta.
Članak 13.
(1) Glavnom uredniku časopisa „Naše more“ pripada naknada u visini utvrđenoj Pravilnikom o izdavačkoj
djelatnosti Sveučilišta.
(2) Glavnom uredniku časopisa „Ekonomska misao i praksa“ pripada naknada u visini utvrđenoj
Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta.
(3) Glavnom uredniku „Sveučilišnog godišnjaka“ pripada naknada u visini utvrđenoj Pravilnikom o
izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta.
Naknade u vezi s školsko-istraživačkim brodom „Naše more“
Članak 14.
(1) Pravilnikom o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koju moraju imati pomorski
brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske utvrđen je najmanji broju članova posade za sigurnu
plovidbu, pa ako zapovjednik broda i inspektor broda, nekom od članova posade povećaju mjesečni obim
posla, tom članu posade isplatit će se dodatak na plaću u visini određenoj Pravilnikom o korištenju i
održavanju reda na školsko-istraživačkom brodu „Naše more“.
(2) Inspektoru školsko-istraživačkog broda „Naše more“ pripada naknada za obavljanje svih inspekcijskih
aktivnosti u visini određenoj Pravilnikom o korištenju i održavanju reda na školsko-istraživačkom brodu
„Naše more“.

Dodaci na plaću
Članak 15.
Za obavljeni rad zaposlenika koji po svojoj prirodi zaposlenik ne obavlja tijekom radnog vremena, koji ne
čini temelj za obračun njegove osnovne plaće i koji nisu sadržani u popisu i opisu poslova pojedinog
radnog mjesta, a opsegom prelaze njegove redovite obveze (obavljanje dodatnih poslova), Sveučilište će
isplati jednokratan dodatak na plaću u bruto iznosu u koji su uključeni svi porezi i prirezi.
Članak 16.
Dodatak na plaću Sveučilište isplaćuje i:
1. Voditelju Centra za jezike .... u visini 20% osnovice za izračun plaće
2. Voditelju studija .................. u visini 10% osnovice za izračun plaće.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Na ostala pitanja u svezi s mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda koje ostvari Sveučilište, a koja
nisu propisana ovim Pravilnikom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje
financijsko poslovanje korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostalih zakona i ostalih akata
Sveučilišta.
Članak 18.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum

Službena zabilješka:
Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
objavljen je 26.rujna 2013., Pravilnik o dopuni Pravilnika o
stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti objavljen je
11. siječnja 2017., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti objavljen je
25. travnja 2017., Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju i
raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti objavljen je 11. siječnja
2019.Pročišćeni tekst Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda
od vlastite djelatnosti objavljen je 1. ožujka 2019.
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