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Predmet:  Zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, u vezi s udžbenicima iz vjeronauka te 

sredstvima za rad vjerskih osnovnih i srednjih škola, vjerskih učilišta, visokih 

škola i fakulteta 

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnica u Hrvatskome saboru, Anka Mrak-Taritaš, postavila je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), 

zastupničko pitanje u vezi s udžbenicima iz vjeronauka te sredstvima za rad vjerskih osnovnih 

i srednjih škola, vjerskih učilišta, visokih škola i fakulteta. 

 

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu nije se sufinanciralo tiskanje udžbenika za 

potrebe izvođenja nastave vjeronauka, dok su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2017. godinu sa pozicija Ministarstva znanosti i obrazovanja isplaćena sredstva za 

sufinanciranje izdavanja udžbenika za Pravoslavni vjeronauk za učenike koji se školuju na 

srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u iznosu od 560.000,00 kuna.  

 

U državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva 

znanosti i obrazovanja osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za zaposlenike 29 škola čiji 

su osnivači vjerske zajednice, od čega 11 osnovnih i 18 srednjih škola. U 2015. godini ukupno 

je za tu namjenu isplaćeno 62.577.069 kuna. U 2016. godini ukupno je za tu namjenu 

isplaćeno 68.420.248 kuna. U 2017. godini ukupno je za tu namjenu isplaćeno 75.012.925 

kuna.  
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Raspodjela isplaćenih sredstava po godinama i prema broju škola prikazana je 

u donjoj tablici: 

 

Sredstva isplaćena u protekle tri godine školskim ustanovama čiji su osnivači vjerske 

zajednice 

Godina Broj osnovnih 

vjerskih škola 

Broj srednjih 

vjerskih škola 

Iznos isplaćenih 

sredstava iz DP-a  

2015. 9 18 62.577.069,00 kn 

2016. 10 18 68.420.248,00 kn 

2017. 11 18 75.012.925,00 kn 

 

 

Nadalje, na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja osiguravaju se 

sredstva za javna vjerska visoka učilišta. Podaci o proračunskim izdvajanjima za javna vjerska 

visoka učilišta u protekle tri godine prikazana su u nastavku u tablicama. 

 

Sveučilište u Zagrebu 

 

A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu  

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2017. 2016. 2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  19.007.563,54 kn  17.920.505,77 kn  16.967.569,87 kn  

Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti  

(bivši Filozofski fakultet Družbe 

Isusove, Zagreb) 

1.594.575,72 kn  573.323,75 kn  176.517,85 kn  

Teološki fakultet "Matija Vlačić 

Ilirik" s pravom javnosti 

             -         kn                -         kn  25.050,50 kn  

 

A679087 – Potpora studiju protestantske teologije 

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2017. 2016. 2015. 

Sveučilište u Zagrebu  160.000,00 kn 320.000,00 kn 0,00 kn 

 

A622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta 

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2016./2017. 2015./2016. 2014./2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  1.983.900,00 kn 2.172.600,00 kn 2.029.400,00 kn 

Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti  

(bivši Filozofski fakultet Družbe 

Isusove, Zagreb) 

544.500,00 kn 765.000,00 kn 490.925,00 kn 

Teološki fakultet "Matija Vlačić 

Ilirik" s pravom javnosti 

162.000,00 kn 198.000,00 kn 164.250,00 kn 
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Sveučilište u Splitu 

 

A621004 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu  

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2017. 2016. 2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  10.001.200,00 kn  8.414.412,30 kn  8.651.026,20 kn  

 

A622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta 

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2016./2017. 2015./2016. 2014./2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  769.500,00 kn 697.500,00 kn 569.400,00 kn 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

A621003 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku 

Visoko učilište/proračunska 

godina 
2017. 2016. 2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  7.132.460,00 kn  6.175.513,50 kn  6.162.604,97 kn  

 

A622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta 

Visoko učilište/proračunska 

godina 

2016./2017. 2015./2016. 2014./2015. 

Katolički bogoslovni fakultet  522.000,00 kn 508.500,00 kn 419.750,00 kn 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište 

 

A621185 – Potpora Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 

Sveučilište/proračunska 

godina 
2017. 2016. 2015. 

Hrvatsko katoličko sveučilište 17.949.894,03 kn  
15.135.259,02 

kn  

11.260.469,41 

kn  

 

 

Sredstvima iz aktivnosti Redovna djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu (aktivnost 

A621001), Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (aktivnost A621004) i Redovna djelatnosti 

Sveučilišta u Osijeku (aktivnost A621003) financiraju se rashodi plaće za zaposlene s 

doprinosima poslodavca te materijalna prava zaposlenih. Sredstvima iz aktivnosti A622122 - 

Programsko financiranje javnih visokih učilišta sufinanciraju se troškovi školarine redovitih 

studenata i materijalni rashodi Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Sredstvima iz 

aktivnosti A679087 - Potpora studiju protestantske teologije financiraju se materijalni rashodi 

izvođenja studija. Sredstvima iz aktivnosti A621185 - Potpora Hrvatskom katoličkom 

sveučilištu u Zagrebu financiraju se rashodi plaće za zaposlene s doprinosima poslodavca te 

materijalna prava zaposlenih. 
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Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice dat će 

dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija. 

  

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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Zagreb, 07. veljače 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću

Nastavno na moja ranija pitanja vezana uz djelovanje vjerskih zajedniea u RH, molim Vas za 
dopunu traženih podataka te stoga:

temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora postavljam sljedeće

ZASTUPNIČKO PITANJE:

Koliko je javnih sredstava u protekle tri godine utrošeno za tiskanje udžbenika za potrebe 
izvođenja nastave vjeronauka u školama i ostalim obrazovnim ustanovama?

Koliko je javnih sredstava u protekle tri godine utrošeno za rad javnih i privatnih vjerskih 
osnovnih i srednjih škola te za rad javnih i privatnih vjerskih učilišta, visokih škola i 
fakulteta?

S poštovanjem.

Predsjedniea Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a 
Anka Mrak - Taritaš

u:.


