


usvaja Temeljni dokument o politikama korištenja prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem 
tekstu: Temeljeni dokument) kojim se određuju načela dodjele prostora na korištenje i načela pokrivanja 
troškova svih prostora Kampusa Sveučilišta u Rijeci, strukturu svih prostora, korisnike prostora i njihove 
obveze, način korištenja i upravljanja prostorima i okolišem, financijske aspekte korištenja prostora te 
odnos između Sveučilišta i njegovih sastavnica kao provedbene elemente politike korištenja prostora. 
 
 

1. CILJEVI 
 
Završetkom radova na izgradnji I. faze Kampusa Sveučilišta u Rijeci i stavljanjem u funkciju svih 
potrebnih objekata te učinkovitim gospodarenjem svim prostorima Kampusa, Sveučilište ostvaruje 
uvjete za unapređenje standarda studiranja i znanstvenog i umjetničkog rada, omogućuje daljnje jačanje 
znanstveno-nastavnoga potencijala te djelotvorniju suradnju s drugim sveučilištima u zemlji i svijetu. S 
tim ciljem nužno je da Kampus i Sveučilište u cjelini djeluju kao funkcionalno, financijski i organizacijski 
samoodrživa cjelina, stvarajući time neophodne prostorne i druge preduvjete daljnjeg razvoja Sveučilišta 
te njegovu prepoznatljivost među petsto najuspješnije rangiranih europskih sveučilišta. 
 
Stoga Sveučilište teži:  
 

- uspostaviti suvremenu i učinkovitu organizaciju Kampusa Sveučilišta u Rijeci,  

- racionalno upravljati Kampusom kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili uz minimalne operativne 
troškove, 

- osigurati preduvjete za ostvarivanje financijskih prihoda Sveučilišta potrebnih za pokrivanje što 
većeg dijela operativnih troškova svih korisnika prostora na Kampusu Sveučilišta, 

- definirati jasne uvjete i standarde korištenja prostornih kapaciteta, 

- upravljati prostorima Kampusa Sveučilišta poštujući načela zaštite okoliša,  

- u što većoj mjeri podržati znanstveno-istraživački i nastavni rad sastavnica, posebice u pogledu 
maksimalnog korištenja novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 

- omogućiti inovativan razvoj te komercijalizaciju i zaštitu intelektualnog vlasništva, 

- poticati povezivanja sastavnica i Sveučilišta u cjelini s lokalnom zajednicom i različitim javnim i 
privatnim partnerima. 

 
 
2. PROSTORNI KAPACITETI I NJIHOVO KORIŠTENJE 
 
Kampus Sveučilišta u Rijeci na Trsatu obuhvaća izgrađene i obnovljene objekte (zgrade Filozofskog i 
Učiteljskog fakulteta, Odjela prirodnih znanosti, Građevinskog fakulteta, Studentskog restorana zgrade 
Akademije i Znanstveno-tehnologijskog parka) ukupne površine cca. 70.000 m2 u kojima se nalaze tri 
podzemne garaže, tri uređena pješačka koridora s komunalnom infrastrukturom, sjeverni trg, djelomično 
uređene zelene površine južno od Dukićeve ulice te uglavnom neuređena područja sjeverno od 
Građevinskog fakulteta i Studentskog restorana. 
 
Prostori u Kampusu dijele se u četiri kategorije 
 

I. Prostori u objektima Kampusa koji se daju na trajnu uporabu i upravljanje fakultetima ili se daju 
na korištenje Akademiji primijenjenih umjetnosti, sveučilišnim odjelima, sveučilišnim centrima, 
zajedničkim službama i ostalim korisnicima, 



 

 

II. Zajednički prostori u objektima Kampusa koje mogu koristiti svi na Sveučilištu sukladno 
rasporedu korištenja prostora pri čemu prioritet imaju fakulteti, odjeli i centri Kampusa, 

III. Komercijalni prostori, 

IV. Zajednički javni prostori izvan objekata Kampusa. 
 
Korisnici prostora u objektima Kampusa dijele se u nekoliko kategorija: 

A. Fakulteti (Filozofski, Učiteljski i Građevinski) koji useljavaju u novoizgrađene objekte u 
vlasništvu Sveučilišta te sukladno Ugovoru o korištenju prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci 
kojeg će sklopiti sa Sveučilištem (u daljnjem tekstu: Ugovor), a temeljem Odluke Senata o 
dodjeli prostora na korištenje (u daljnjem tekstu: Odluka), ulaze u trajnu uporabu i upravljanje 
imovinom u novoizgrađenim objektima, 

B. Akademija primijenjenih umjetnosti koja djeluje u obnovljenoj zgradi u vlasništvu Grada, a koja 
je dana u zakup Sveučilištu u Rijeci, ulaze u pravo korištenja sukladno odluci Senata, 

C. Sveučilišni odjeli koji temeljem odluke Senata ulaze u pravo korištenja prostora u vlasništvu 
Sveučilišta ili prostora koji su dani Sveučilištu na korištenje, 

D. Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci koji koristi prostor Sveučilišta u zakupu, 

E. Sveučilišni centri koji temeljem odluke Senata ulaze u vremenski ograničeno pravo korištenja 
prostora u vlasništvu Sveučilišta ili prostora koji su dani Sveučilištu na korištenje, 

F. Zajedničke službe koje temeljem odluke Senata ulaze u vremenski ograničeno pravo korištenja 
prostora u vlasništvu Sveučilišta ili prostora koji su dani Sveučilištu na korištenje, 

G. Ostali korisnici  koje temeljem odluke Senata ulaze u vremenski ograničeno pravo korištenja 
prostora u vlasništvu Sveučilišta ili prostora koji su dani Sveučilištu na korištenje. 

 
Korisnici prostora u objektima Kampusa istodobno su korisnici podzemnih garaža, tri uređena pješačka 
koridora s komunalnom infrastrukturom, sjevernog trga, djelomično uređenih zelenih površina južno od 
Dukićeve ulice te neuređenih područja sjeverno od Građevinskog fakulteta i Restorana. 
 
Prostori u objektima Kampusa dodjeljuju se sukladno ugovoru kojeg će sklopiti sa Sveučilištem, ili 
temeljem odluke Senata: 
 

1. u ukupnoj bruto površini, na korištenje i upravljanje Filozofskom, Učiteljskom i Građevinskom 
fakultetu, odnosno na korištenje Akademiji primijenjenih umjetnosti, Studentskom centru i 
Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci.  

2. u korisnoj neto površini, na korištenje sveučilišnim odjelima, centrima, zajedničkim službama i 
ostalim korisnicima. 

 
Ovakvom raspodjelom prostora Kampusa i objedinjavanjem stručnih službi kreće se ka integraciji 
Sveučilišta kao jednom od strateških ciljeva zacrtanih Strategijom Sveučilišta te se teži uspostavljanju 
takve organizacije Kampusa te Sveučilišta u cjelini koja će moći racionalizirati troškove i ostvarivati 
dodatne prihode za daljnje investiranje u razvoj Kampusa i Sveučilišta. 
 
 
3. OBVEZE KORISNIKA PROSTORA 
 
Veličina i uvjeti korištenja raspodijeljenih prostornih kapaciteta korisnicima prostora u Kampusu 
Sveučilišta u Rijeci, a sukladno Ugovoru ili Odluci, zasnivaju se na usvojenim standardima korištenja 



 

 

prostora. Iz Ugovora odnosno Odluke proizlaze sva prava i sve obveze korisnika prostora pri korištenju 
prostora. 
 
Uvjeti i standardi korištenja prostornih kapaciteta podrazumijevaju standarde korištenja prostora 
(uredski, nastavni, znanstveni, parkirni, itd.) po pojedinom nastavniku, suradniku i studentu, a temelje se 
na projektnim polazištima pri projektiranju objekata Kampusa te sadašnjim uvjetima korištenja prostora 
na svim sastavnicama Sveučilišta.  
Projektna polazišta kao uvjeti korištenja prostora podrazumijevaju: 

- 16 m2 uredskog prostora po nastavniku, 

- 8 m2 uredskog prostora po suradniku i stručno-administrativnom osoblju, 

- 8 m2 ukupnog prostora po studentu (nastavnog, laboratorijskog, društvenog, parkirnog, itd.). 
 
Obveze korisnika prostora su: 

- koristiti prostor prema njegovoj namjeni za svoje temeljne aktivnosti,  

- pridržavati se Pravilnika o načinu korištenja prostora Kampusa Sveučilišta u Rijeci1, 

- predvidjeti u godišnjem proračunu financijska sredstva za pokrivanje operativnih troškova 
korištenja prostora, 

- uredno ispunjavati financijske obveze iz Ugovora te druge propisane ili preuzete obveze, a 
temeljem dogovorenog modela financijskog pokrivanja operativnih troškova korištenja prostora 
Kampusa. 

 
 
4. MODEL FINANCIJSKOG POKRIĆA OPERATIVNIH TROŠKOVA KAMPUSA 
 
Pokriće operativnih troškova prostora Kampusa obveza je svih korisnika prostora u skladu s Ugovorom, 
odnosno Odlukom. Sveučilište preuzima pokrivanje operativnih troškova Kampusa za odjele, centre, 
zajedničke stručne službe i druge organizacijske cjeline uspostavljene na sveučilišnoj razini.  
 
Sredstva za pokrivanje operativnih troškova u proračunu korisnika prostora osiguravaju se: 

 iz sredstava Državnog proračuna,  

 iz sredstava participacije u troškovima izvođenja studijskih programa (školarina),  

 iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,  

 temeljem ugovora o financiranju ili sufinanciranju, 

 temeljem javno-privatnog partnerstva, 

 iz domaćih i međunarodnih projekata. 
 
Sve mjerljive troškove svaki korisnik prostora snosi iz sredstava vlastitog proračuna: 

 u punom iznosu ukoliko je jedini uzročnik troška, ili  

 u djelomičnom iznosu, razmjernom udjelu u ukupnom prostoru (objekta za koji je mjeren 
trošak), ukoliko je suučesnik u ukupnom trošku, a u skladu s jednadžbom o izračunu 

                                                 
1 Pravilnik o načinu korištenja prostora Kampusa Sveučilišta u Rijeci će izraditi Povjerenstvo Sveučilišta u roku od tri mjeseca 
od dana usvajanja Temeljnog dokumenta te u njemu utvrditi postupke održavanja i čuvanja prostora, mjere zaštite na radu, 
upravljanje kretanjem prostorima Kampusa, mjere biološke i kemijske sigurnosti te druge mjere i postupke koji se odnose na 
korištenje prostora sukladno zakonskim propisima. 



 

 

operativnog troška korištenja prostora od strane korisnika prostora.  
 
Za sve zajedničke, jednoznačno nemjerljive troškove (npr. čišćenje i održavanje okoliša na prostoru 
Kampusa, čuvanje i zaštita prostora, održavanje parkirališta, tekuće i investicijsko održavanje 
zajedničkih prostora, itd.) računa se udio svakog korisnika prostora u ukupnom trošku sukladno 
razmjernom udjelu korisnika u ukupnom prostoru, a u skladu s narednom jednadžbom o izračunu 
operativnog troška korištenja prostora od strane korisnika prostora. 

OTk  =  xk ∙   +  yk ∙  +  zk ∙  
 
gdje je: OTk  –  ukupni operativni trošak korištenja prostora korisnika 

A –  prostor (površina) u objektu dan korisniku na korištenje 
B –  zajednički prostor (površina) u objektu koji koristi više korisnika 
C –  zajednički javni prostor (površina) u Kampusu koji koriste svi korisnici 
xk –  koeficijent srazmjernog udjela površine prostora korisnika u ukupnoj površini objekta  
yk –  koeficijent srazmjernog udjela površine korisnika u ukupnoj zajedničkoj površini 

   (omjer površine dodijeljene korisniku i površine dodijeljene svim korisnicima) 
zk –  koeficijent srazmjernog udjela površine objekta ili ukupnog prostora korisnika 

    (uključujući dio zajedničkih prostora) u ukupnoj površini prostora Kampusa  
∑OT 

      
A 

–  svi mjerljivi operativni troškovi korištenja prostora svih korisnika u objektu  

∑OT 
 
     

B 

–  svi mjerljivi operativni troškovi korištenja zajedničkih prostora u objektu 

∑OT 
      

C 
–  svi zajednički operativni troškovi korištenja javnih površina prostora Kampusa 

* Neki troškovi u pojedinim objektima mogu se raspodijeliti i na drugi način, ako se za to pokaže potreba 
zbog nesrazmjerne potrošnje u odnosu na površinu prostora kojeg koriste sastavnice (npr. trošak 
električne energije koji može biti značajno povećan zbog rada opreme u laboratorijima). 
 
Kampus d.o.o. kao sastavnica Sveučilišta na temelju odluke Senata može u ime Sveučilišta raspolagati 
trenutno neraspoređenim prostorima i organizirati u njima poslovne aktivnosti, ukoliko postoje preduvjeti 
njihovog korištenja bez utjecaja na djelatnost drugih korisnika prostora, privremeno raspolagati i ostalim 
prostorima te organizirati poslovne aktivnosti, ali uz suglasnost korisnika prostora.  
 
Prihodi ostvareni najmom ili koncesijom prostora kao i ostalim vidovima poslovnih aktivnosti povezanih s 
prostorom Kampusa (npr. marketing, organizacija simpozija, znanstvenih skupova, priredbi, izložbi, 
najam parkirnog prostora, korištenje automata za kavu, pića, hranu i slično) predstavljaju zajedničke 
sveučilišne prihode prvenstveno namijenjene pokriću operativnih troškova Kampusa. Obveze 
sastavnica i ostalih korisnika prostora u zajedničkim troškovima razmjerno se smanjuju za iznos prihoda 
ostvarenih na prethodno opisani način. 
 
Svi računi za pokriće pojedinih troškova ispostavljat će se, ukoliko je to moguće i pogodno sa stanovišta 
mjerenja troška, na ime svakog pojedinog korisnika prostora. U suprotnom, račun će nominalno glasiti 
na Sveučilište te će se iznos u cjelini ili razmjerni udio u ukupnom trošku naknadno obračunati svakom 
pojedinom korisniku prostora. 
 
 
5. USPOSTAVA MODELA KORIŠTENJA PROSTORA 
 
Model korištenja prostora u Kampusu uspostavlja se na način da će Sveučilište, u roku od mjesec dana 
od dana usvajanja Temeljnog dokumenta na Senatu Sveučilišta u Rijeci, izraditi i potpisati Ugovore ili 
usvojiti Odluke sa svim korisnicima prostora. 
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