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Na temelju članka 35. Statuta Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, 
članka 9. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN RH br. 101/2002.), 
Pravilnika o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu 
od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti (NN RH br. 146/98.) i suglasnosti Povjerenika 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Podružnice Križevci od 30. rujna 
2002., dekan Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima dana 30. rujna 2002. donosi

PRAVILNIK 
o raspodjeli vlastitih sredstava ostvarenih od obavljanja osnovnih poslova vlastite 

djelatnosti Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (u daljnjem tekstu: Učilište) osnovano 
je kao samostalna visoka škola čija djelatnost je:

ustrojavanje i izvođenje stručnog dodiplomskog studija iz područja 
biotehničkih znanosti, polje: agronomija
obavljanje visokostručnog rada iz područja biotehničkih znanosti,
obavljanje znanstvenoistraživačkog rada iz biotehničkih znanosti uz uvjete 
prema posebnim propisima,
ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja djelatnika u 
polju agronomije, i
ustrojavanje i ostvarivanje izdavačke, bibliotečne i informatičke djelatnosti za 
potrebe naobrazbe i stručnog rada.

Članak 2.

U Učilištu se obavljaju osnovni poslovi vlastite djelatnosti unutar osnovne 
djelatnosti za koju je Učilište ustrojeno, a odnose se na poslove za koje se koristi 
Učilišna:

oprema,
namještaj,
sirovine i materijali,
laboratoriji, ratarski i stočarski praktikumi,
ljudi (zaposlenici Učilišta), te

- ostala materijalna i nematerijalna imovina Učilišta.

Članak 3.

Osnovni poslovi unutar osnovne djelatnosti obuhvaćaju:
- poslove različitih ugovorenih znanstveno-istraživačkih, razvojnih i stručnih 

projekata,
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- poslove iz domene visokostručnog rada, te izvođenja nastavnih programa iz 
područja visokog obrazovanja, specijalističkih obrazovnih programa iz područja 
biotehničkih znanosti,

poslove iz domene izdavačke i bibliotečne djelatnosti za potrebe naobrazbe, 
poslove u ratarskim, stočarskim i ostalim praktikumima (postavljanje raznih 

demonstracijskih pokusa za potrebe odvijanja vježbi studenata), laboratorijima i drugim 
odjelima Učilišta.

- znanstveni i stručni rad za tržište.

Članak 4.

Obavljanjem osnovnih poslova unutar osnovne djelatnosti navedenih u članku 3. 
ovog Pravilnika, Učilište ostvaruje prihode na tržištu.

Temeljem ostvarenih prihoda, zaposlenici koji ih obavljaju imaju pravo na 
uvećanje plaće.

II. NAČIN RASPODJELE PRIHODA OSTVARENIH NA 
TRŽIŠTU OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA 
UNUTAR OSNOVNE DJELATNOSTI

Članak 5.

Za ugovorene projekte iz čijih sredstava se pokrivaju svi materijalni troškovi za 
koje se koristi oprema nabavljena iz sredstava projekata i za čiju realizaciju odgovornost 
preuzima glavni istraživač, 20% novčanih sredstava od bruto iznosa ostaje Učilištu za 
režijske i opće troškove, a ostalo u skladu s Financijskim planom i programom rada na 
ugovorenom projektu.

Članak 6.

Zaposlenici tj. pomoćno-nastavno osoblje u vježbalištima Učilišta, koji obavljaju i 
poslove koji Učilištu donose prihode, ako svojim radom ostvare financijske rezultate 
veće za najmanje 20% od prosječnih financijskih rezultata, koji se postižu takovim 
poslovima, odnosno kulturama (tj. naplaćena realizacija minus svi troškovi uključujući i 
razmjerni dio rada) ostvaruju pravo na povećanje plaće. Tako ostvareni pozitivni 
financijski rezultati dijelit će se tako da Učilištu ostane 40%, a djelatnicima 60% 
razmjerno njihovom učestvovanju u tim poslovima.

Članak 7.

Zaposlenici tj. nastavnici koji rade i poslove koji Učilištu donose prihode, a za 
koje poslove se koriste sredstva i oprema Učilišta imaju obvezu podmiriti 20% od bruto 
sredstava za opće troškove Učilišta, te pokriti sve troškove koji nastaju realizacijom 
ugovorenog projekta. Ostatak prihoda dijeli se na način da sa 60% raspolaže voditelj 
projekta u skladu s programom rada na tom projektu, a 40% ostaje Učilištu, a 
raspoređuju se odlukom dekana uz polugodišnje izvještavanje svih voditelja ugovorenih 
poslova i projekata.
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Članak 8.

/uposlenici Učilišta, koji svojim radom iz domene osnovnih poslova osnovne 
doprinose ugledu Učilišta, a da pri tom ne ostvaruju financijsku dobit za svoj 

iml ne ostvaruju pravo na povećanje plaće za taj rad, nego ostvaruju pravo na pokriće 
ifoikovu niistalih takovim poslovima od strane Učilišta, ako se ti troškovi ne mogu 
ihiinafijr pokriti Prije početka takovih poslova njihov voditelj treba za to dobiti 
odolio ii|r lickana Učilišta.

Članak 9.

Kod određivanja dodataka na plaću, dekan Učilišta i nositelj projekta moraju 
vodili inćuna o ukupno raspoloživim vlastitim sredstvima Učilišta i o prvenstvenom 
onii’iiinniu redovitih djelatnosti Učilišta.

Članak 10.

Prihodi od nastavne djelatnosti tj. od izvođenja izvanrednog studija raspoređuju se 
In vina odluci dekana nakon rasprave na Nastavničkom vijeću.

Članak 11.

Zbog izvanrednog povećanja poslova na radnom mjestu dekan može odrediti 
/uposleniku prikladno povećanje plaće za vrijeme dok traje takovo izvanredno povećanje 
poslova

Članak 12.

Ostvarene vlastite prihode koje Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
ostvaruje na tržištu obavljanjem osnovnih poslova unutar osnovne djelatnosti koristit će 
/u pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, za tekuće i kapitalne izdatke, te za 
dodatke na plaću radnicima

11 i. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi dekan uz suglasnost povjerenika 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Podružnice Križevci.
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Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima.

DEKAN:

PrđfdrjS Ljudevit Plačko

Temeljem članka 9. stavka 3. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 
obrazovanje, Povjerenik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
! odi umnice Križevci dana 30. rujna 2002. suglasan je s odredbama ovog Pravilnika.

SINDIKALNI POVJERENIK:

Želimir Vukobratovi(jaipl.ing

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Visokog gospodarskog učilišta u 
Križevcima dana 30. rujna 2002.

/ ZA TAJNIŠTVO:
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