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Na temelju članka 86. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru , a u svezi članka 52. Zakona o proračunu (NN, 
br. 87/08., 136/12. i 15/15.), temljem prijedloga dekanice doc. dr. sc. Zrinke Puharić, prof. v. š., Upravno 
vijeće, nakon savjetovanja s radničkim vijećem donijelo je na svojoj 7. sjednici, održanoj 17. prosinca 
2020. godine 
 
 
 

PRAVILNIK STJECANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA 
VELEUČILIŠTA U BJELOVARU 

 
 

Članak 1.  

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja vlastitih prihoda koje ostvaruje Veleučilište u 
Bjelovaru (u daljnjem tekstu : Veleučilište).  
(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva koje doznačuje Grad Bjelovar, namjenske 
prihode od sufinanciranja, odnosno prihode dobivene putem provedbe nacionalnih i EU projekata. 
 

 
 Članak 2. 

(1) Sukladno članku 52. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), vlastitim prihodima 
smatraju se prihodi koje Veleučilište ostvari od obavljanja poslova na tržištu i tržnim uvjetima.  
(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Veleučilište  ostvaruje vlastite prihode od školarina, 
istraživačkih i umjetničkih elaborata, projekata, nakladničkih i drugih djelatnosti, prihoda o imovine, 
pomoći i donacija, podnajma prostora te ostalih prihoda ostvarenih na tržištu u obavljanju svoje  
nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti. 
(3) Veleučilište je dužno vlastite prihode evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko 
računovodstvo.  

 

Članak 3. 
(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. ovoga Pravilnika koriste se za podmirenje:  
- rashoda za zaposlene, naknade troškova i nagrada zaposlenima,  
- rashoda za usluge telefona, interneta, poštarina, prijevoza,  
- rashoda javnog bilježnika,  
- rashoda za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa, 
- rashoda za premije osiguranja, 
- rashoda za troškove promocije, 
- rashoda organizacije stručnih skupova, 
- rashoda za podizanje razine studentskog standarda, 
- rashoda za podupiranje aktivnosti studenata i njihovih udruga,  
- rashoda nakladničke djelatnosti, 
- rashoda za kapitalna ulaganja u računala i računalnu opremu, namještaja, medicinsku i       
laboratorijsku opremu, knjige, licence te ostalu opremu, 
- podmirenje ostalih rashoda Veleučilišta. 
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Članak 4. 
(1) Prihodi od donacija i pomoći prvenstveno se koriste u svrhe i na način predviđen ugovorom o 
donaciji, odnosno odlukom o pomoći. 
(2) Prihodi od znanstvenih, istraživačkih i stručnih projekata prvenstveno se koriste u svrhe i na način 
određene pravilima donesenima od strane subjekta koji financira projekt. 

 
 Članak 5. 

(1) U slučaju potrebe za hitnim i nepredviđenim troškovima Upravno vijeće Veleučilišta, na prijedlog 
dekana, može posebnom odlukom rasporediti vlastite prihode na način različit od onoga koji je određen 
u članku 3. ovog Pravilnika. 
(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka ujedno će se odrediti vremensko razdoblje u kojem će se 
primjenjivati poseban režim raspodjele vlastitih prihoda te, ako je to moguće, mjere za prevladavanje 
izvanrednih okolnosti koje su dovele do potrebe uvođenja posebnog režima raspodjele vlastitih prihoda. 

 
 Članak 6. 

(1) Vlastiti prihodi prikupljeni tijekom jedne kalendarske godine koji se ne utroše za podmirenje troškova 
iz članka 3. ovog Pravilnika nastalih u toj kalendarskoj godini, prebaciti će se, temeljem odluke 
Upravnog vijeća Veleučilišta donesene na prijedlog dekana,  u sljedeću kalendarsku godinu za 
podmirenje iste vrste troškova za koje su inicijalno bili namijenjeni. 

 
Članak 7. 

(1) Na prijedlog dekana Upravno vijeće Veleučilišta svake će godine, najkasnije do 31. prosinca, donijeti 
Financijski plan trošenja vlastitih prihoda u kojem će biti navedena visina očekivanih vlastitih prihoda u 
narednoj godini te pregled očekivanog trošenja vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama troškova. 
(2) Dekan Veleučilišta svake će godine, najkasnije do 28. veljače, podnijeti Upravnom vijeću Veleučilišta 
izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i o trošenju sredstava iz vlastitih prihoda u prethodnoj godini.  
  

Članak 8. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuju se nakon proteka roka od 8 dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Veleučilišta. 
 

Članak 9 
(1) Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik. 
 
 
Radničko vijeće:            Veleučilište u Bjelovaru 

  Upravno vijeće 
Dr. sc. Stjepan Golubić                 Predsjednik: Ante Brkljačić, dipl. ing. 
      
 
Pravilnik stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda Veleučilišta u Bjelovaru je objavljen na oglasnoj 
ploči Veleučilišta dana 17. prosinca 2020. godine, a stupio je na snagu dana 24. prosinca 2020. godine. 
 
 
 
               Veleučilište u Bjelovaru 

        Dekanica 
          doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 


