Na temelju članka 67. Upravno vijeće Veleučilišta u Karlovcu na prijedlog Stručnog vijeća na
svojoj 17.sjednici održanoj dana 19.12.2012. donosi
PRAVILNIK
O NAČINU RASPODJELE I KORIŠTENJA PRIHODA OSTVARENIH NA TRŽIŠTU
OBAVLJANJEM VLASTITE DJELATNOSTI VELEUČILIŠTA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje način korištenja i raspodjele vlastitih prihoda Veleučilišta u Karlovcu
(u daljnjem tekstu: Veleučilište) ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostalih djelatnosti te
druga pitanja vezana za korištenje tih prihoda.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na namjenska sredstva iz državnog proračuna.
Članak 2.
Navođenje imenica: dekan, prodekan, pročelnik, nastavnik, suradnik, djelatnik, zaposlenik,
namještenik, voditelj, student, član i sl. u ovom pravilniku, ne može se ni u kojem smislu tumačiti
kao osnova za spolnu/izvršitelj, rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 3.
Prihode iz članka 1. ovog Pravilnika Veleučilište ostvaruje:
- obavljanjem osnovne nastavne djelatnosti,
- obavljanjem poslova za vanjske naručitelje,
- obavljanjem izdavačke djelatnosti,
- iz donacija i drugih novčanih potpora,
- iznajmljivanjem prostora i opreme,
- obavljanjem ostalih djelatnosti.
Članak 4.
Svi prihodi i rashodi u ovom Pravilniku su iskazani u bruto iznosu.
Članak 5.
Izračun prihoda iz ovoga Pravilnika obavlja se na temelju izvješća računovodstva Veleučilišta o
naplaćenim školarinama i drugim uplatama te evidentiranim troškovima.
Za djelatnosti iz članka 3. ovog Pravilnika moraju se u financijsko-računovodstvenom
knjigovodstvu voditi podaci na način da budu prikazani pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda.

II. SREDSTVA VELEUČILIŠTA
Članak 6.
Sredstva Veleučilišta, u skladu s prihodima, koriste se u sljedeće svrhe:
Unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta (nabavu neophodne nastavne opreme, nabavu
osnovne informatičke opreme za djelatnike Veleučilišta, nabavu osnovne informatičke opreme za
potrebe nastave, nabavu obvezne literature za potrebe nastave, nabavu računalnih programa i
programskih paketa za potrebe poslovanja Veleučilišta, plaćanje godišnjih članarina u bazama
podataka potrebnim za znanstveno-istraživački i nastavni rad djelatnika i studenata Veleučilišta,
plaćanje pretplate na stručne i znanstvene časopise, za studijska putovanja, za organizaciju stručnih
i znanstvenih skupova, nagrađivanje studenata, kapitalna ulaganja u skladu s razvojnom politikom i
strategijom Veleučilišta, investicijsko održavanje, za slične svrhe koje vode unapređenju vrijednosti

nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Veleučilištu).
Podmirenje troškova poslovanja Veleučilišta (troškova plaća i ostalih rashoda djelatnika
zaposlenih na vlastitim sredstvima, troškova dodataka na plaće i ostalih rashoda djelatnika koji
dodatke primaju iz vlastitih sredstava Veleučilišta, plaćanje nenastavnog osoblja u obavljanju raznih
aktivnosti, podmirenje materijalnih rashoda, plaćanje troškova službenih putovanja za potrebe
Veleučilišta, troškove vanjske suradnje - honorar, za rad izvan normirane redovne djelatnosti, za
ostale troškove poslovanja Veleučilišta).

III. PRIHODI OD OSNOVNE NASTAVNE DJELATNOSTI
Članak 7.
Osnovna nastavna djelatnost financira se iz državnog proračuna na način određen odredbama članka
109. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakona) i
odredbama Statuta.
Članak 8.
Prihodi od osnovne nastavne djelatnosti Veleučilišta su školarine redovitih i izvanrednih studenata
preddiplomskih i diplomskih studija, te školarine ponavljača koje Veleučilište uprihodi od studenata
koji prema odredbama Zakona, Statuta sami snose ili sudjeluju u troškovima studija.
Članak 9.
Prihodi od osnovne nastavne djelatnosti Veleučilišta raspodjeljuju se na sljedeći način:
- 30% za unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta,
- 70% za podmirenje troškova poslovanja Veleučilišta.
Ako dodijeljena sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za podmirenje troškova poslovanja
Veleučilišta, Uprava Veleučilišta može odlučiti da se sredstva ostvarena u okviru prihoda od
osnovne nastavne djelatnosti, privremeno, u tekućem obračunskom razdoblju, koriste prvenstveno
za podmirenje troškova poslovanja Veleučilišta.
Po završetku financijske godine utvrđuje se konačno stanje prihoda od osnovne nastavne
djelatnosti, dodijeljenih sredstava iz državnog proračuna i rashoda za podmirenje troškova
poslovanja Veleučilišta te se po potrebi vrši preraspodjela sredstava.
IV. PRIHODI OD OBAVLJANJA POSLOVA ZA VANJSKE NARUČITELJE
Članak 10.
Veleučilište može obavljati stručne i druge poslove za vanjske naručitelje:
a) djelatnosti cjeloživotnog obrazovanja
b) znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost
Članak 11.
Veleučilište može izvoditi programe stručnog usavršavanja, radionice, seminare, tečajeve, ljetne
škole i programe cjeloživotnog usavršavanja te na taj način ostvariti prihode od školarina i naknada.
Prihodi ostvareni obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovog članka raspodjeljuju se na sljedeći način:
- 30% bruto iznosa koristi se za unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta,
- 70% bruto iznosa koristi se za podmirenje troškova izvedbe programa djelatnosti cjeloživotnog
usavršavanja, plaćanje rada nastavnicima i suradnicima te angažiranim zaposlenicima izvan
nastave, službena putovanja, nabavu opreme, nabavu literature za potrebe izvedbe programa i
slično.

Članak 12.
Veleučilište može ugovarati i izvoditi znanstvene i stručne projekte, elaborate, analize, studije,
prijevode, lekture, ispite i vještačenja za tržište.
Prihod od tih aktivnosti, u smislu ovog Pravilnika, se smatra prihodom ostvarenim na tržištu od
obavljanja vlastite djelatnosti.
U prihode koje Veleučilište ostvari od znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti pripadaju sva
sredstva koja naručitelji doznače za izvedbu.
Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu ugovarati i zaposlenici Veleučilišta uz prethodno pisano
odobrenje dekana, a ugovor u ime Veleučilišta potpisuje dekan.
Članak 13.
Ukoliko ugovorom o financiranju nije određen iznos sredstava namijenjenih pokrivanju troškova
Veleučilišta, prihodi ostvareni znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću raspodjeljuju se na
sljedeći način:
- 10 % koristi se za unapređenje djelatnosti Veleučilišta
- 90 % prihoda koristi se za podmirenje materijalnih troškova izvedbe znanstveno-istraživačke i
stručne djelatnosti, za plaćanje rada istraživačima suradnicima na projektu, angažiranim
zaposlenicima izvan nastave, službena putovanja, nabavu opreme, nabavu literature i slično.
Članak 14.
Prihodi ostvareni od ugovorenih poslova bez korištenja resursa Veleučilišta, kao što su savjetodavni,
nadzorni, konzultativni i slični poslovi, koji se u pravilu izvode u prostorima naručitelja,
raspodjeljuju se na sljedeći način:
- 20% koristi se za unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta,
- 80% pripada izvršiteljima.
V. IZDAVAČKA DJELATNOST
Članak 15.
Veleučilište obavlja bibliotečnu, informatičku i izdavačku djelatnost za potrebe nastavne,
znanstvene, istraživačke i stručne djelatnosti.
Prihodi ostvareni od djelatnosti iz stavka 1. ovog članka raspodjeljuju se za pokriće troškova
recenzija, autorskih honorara, lektura i korektura, uređenja publikacija, tiskanje.
Višak prihoda od izdavačke djelatnosti koristit će se za unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta.

VI. PRIHODI OD DONACIJA I DRUGIH POMOĆI
Članak 16.
Veleučilište može primiti prihode od donacija i drugih pomoći.
Ako donator ili druga fizička ili pravna osoba ne odredi namjenu korištenja donacija i drugih
pomoći, Veleučilište takav prihod u cijelosti usmjerava za unapređenje djelatnosti.

VII. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA PROSTORA I OPREME,
Članak 17.
Veleučilište može iznajmiti dio prostora i opreme koji nisu neophodni za neometano obavljanje
djelatnosti. Prostor kojim se Veleučilište koristi može se dati u zakup sukladno odredbama „Zakona

o zakupu i prodaji poslovnog prostora“ (N. N. 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.).
Prihodi ostvareni od djelatnosti iz stavka 1. ovog članka namijenjeni su za troškove poslovanja i
unaprjeđenje djelatnosti Veleučilišta.

VIII. PRIHODI NASTALI OBAVLJANJEM DRUGIH DJELATNOSTI
Članak 18.
Prihodi koje Veleučilište ostvari obavljanjem ostalih djelatnosti (prodaja tiskanica, obavljanje
usluge fotokopiranja i uvezivanja, naplata zakasnina za knjige posuđene u knjižnici, naknada za
razredbeni postupak, naknada za upise studenata, naknada za izdavanja pojedinih dokumenata,
naknada za provedbu ispita za provjeru znanja hrvatskog jezika i slično), namijenjeni su za troškove
poslovanja i unapređenje djelatnosti Veleučilišta.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči u sjedištu Veleučilišta i
na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se u postupku i na način predviđen za njegovo
donošenje.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu raspodjele sredstava za
obavljanje poslova za vanjske naručitelje od 24.04.2009. godine.

Predsjednica
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