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PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD 
SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU 

 
 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
podstavak 1. i odredbi članka 66. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
85/2010 – pročišćeni  tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 
 
 
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 

Sadašnje sveučilište Sjever izvodi 11 studijskih programa, od kojih 1 u biomedicinskom 
području, 4 u društvenom, 5 u tehničkom i 1 studijski program u umjetničkom području: 
 
Znanstveno 
područje 

Vrsta studijskog 
programa Naziv 

Redoviti 
studenti 

Izvanredni 
studenti 

BIOMEDICINA I 
ZDRAVSTVO 

preddiplomski 
stručni studij Sestrinstvo 75 659 

DRUŠTVENE 
ZNANOSTI 

preddiplomski 
stručni studij 

Poslovanje i menadžment u 
medijima 56 91 

 

preddiplomski 
sveučilišni studij Novinarstvo 52 91 
diplomski 
sveučilišni studij Odnosi s javnostima 0 81 
diplomski 
sveučilišni studij 

Poslovna ekonomija; smjerovi: 
Turizam i Međunarodna trgovina 0 214 

TEHNIČKE 
ZNANOSTI 

preddiplomski 
stručni studij 

Elektrotehnika; smjerovi: 
Automatizacija, Biomedicinska 
elektronika 85 152 

 

preddiplomski 
stručni studij Graditeljstvo 95 216 
preddiplomski 
stručni studij 

Multimedija, oblikovanje i 
primjena 100 223 

preddiplomski 
stručni studij Proizvodno strojarstvo 91 238 
preddiplomski 
stručni studij Tehnička i gospodarska logistika 103 137 

UMJETNIČKO 
PODRUČJE 

preddiplomski 
sveučilišni studij Medijski dizajn 38 53 

UKUPNO 695 2155 
 

Osnivanjem Sveučilišta Sjever ostvarene su, prije svega, pretpostavke ravnomjernog razvoja 
mreže visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, uz istodoban snažan doprinos regionalnom 
razvoju sjeverozapadne Hrvatske, kako u gospodarskom, tako i u kulturnom i općedruštvenom 
pogledu. U tom smislu sam postupak osnivanja Sveučilišta Sjever utemeljen je na važnim 
povijesnim, etnološkim i kulturnim pretpostavkama razvoja sjevera Republike Hrvatske.  
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Analizirajući opravdanost razvoja visokog obrazovanja u sjeverozapadnom dijelu Republike 
Hrvatske potrebno je uzeti u obzir strukturu stanovništva i njihovih obrazovnih karakteristika, te 
usporediti podatke na nacionalnoj razini. 

Gradovima Varaždinu i Koprivnici, koji su sjedišta Sveučilišta Sjever,u odnosu na udaljenost od 
Sveučilišta u Zagrebu gravitira stanovništvo sljedećih županija: 

• Varaždinska županija 

• Međimurska županija 

• Koprivničko – križevačka županija 

• ½ Krapinsko – zagorske županije (1/2 gravitira Zagrebu u odnosu na udaljenost od 
Varaždina) 

• ½ Bjelovarsko – bilogorske županije (1/2 gravitira Zagrebu u odnosu na udaljenost od 
Koprivnice) 

• ½ Virovitičko – podravska županije (1/2 gravitira Osijeku u odnosu na udaljenost od 
Koprivnice). 

Usporedba s podacima na razini Republike Hrvatske prema podacima iz Popisa stanovništva 
2011. pokazuje sljedeće: 

 
Tablica 1: Postotak visokoobrazovanih u grupi stanovništva od 30-34 godine 

 Visokoobrazovani 
30-34 

Ukupno stanovnika 30-34 Postotak visokoobrazovanih 
30-34 

Krapinsko – zagorske 1452 8585 17% 
Varaždinska 2241 12198 18% 
Međimurska 1388 7998 17% 
Koprivničko – križevačka 1340 7292 18% 
Bjelovarska-bilogorska 1110 7346 15% 
Virovitičko – podravska 712 5309 13% 
Prosjek sjever RH   17% 
Republika Hrvatska 77366 294619 26% 
 
Jedan od glavnih ciljeva strateškog dokumenta Europske unije Europa 20201 je do 2020. godine 
dostići 40% visokoobrazovanih u populaciji 30-34 godine. Republika Hrvatska je postavila cilj 
do 2020. doseći udio 35% visokoobrazovanih2 u toj populaciji. Prema popisu stanovništva iz 
2011. Republika Hrvatska je imala 26% visokoobrazovanih u ovom indikatoru, a županije 
sjeverozapadnog dijela Republike Hrvatske u prosjeku 17%, što ukazuje na to da sjever 
Republike Hrvatske daleko zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske. 
 
Tablica 2: Postotak visokoobrazovanih 30-34 u županijama koje su sjedišta postojećih sveučilišta 

Županija sveučilište postotak visokoobrazovanih 
30-34 

Primorsko-goranska Sveučilište u Rijeci 30% 
Istarska Sveučilište u Puli 24% 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm 
2 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 
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Zadarska Sveučilište u Zadru 26% 
Osječko-baranjska Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 20% 

Splitsko-dalmatinska Sveučilište u Splitu 28% 
Dubrovačko-neretvanska Sveučilište u Dubrovniku 32% 
Grad Zagreb Sveučilište u Zagrebu 42% 
RH   26% 
 
Ukoliko se promatra postotak visokoobrazovanih u dijelu populacije 30-34 godine u županijama 
koje su sjedište postojećih sveučilišta analiza pokazuje da sve županije osim Osječko – baranjske 
imaju broj visokoobrazovanih u prosjeku ili veći od prosjeka Republike Hrvatske, a i sama 
Osječko – baranjska županija ima veći postotak od promatranih županija sjeverozapadnog dijela 
Republike Hrvatske.  

Analiza postojećih visokih učilišta i njihovih studijskih programa u sjeverozapadnom dijelu 
Republike Hrvatske pokazuje da u  tom području studijske programe izvodi 5 visokih učilišta, od 
čega 3 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Međimursko veleučilište i Sveučilište Sjever. Također, 
izvodi se 35 studijskih programa većinom u društvenim i tehničkim znanostima. 

Stoga je najučinkovitiji oblik razvoja visokog obrazovanja u tom dijelu Republike Hrvatske 
razvoj već postojećih visokih učilišta. 

Dosadašnji razvoj visokog obrazovanja na navedenom području omogućio je lakše ustrojavanje 
nove visokoobrazovne ustanove. Naime, s obzirom na to da su već postojala dva visoka učilišta, 
Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište, realizirani su svi potrebni kadrovski, materijalni 
te prostorni preduvjeti za osnivanje sveučilišta. Pored toga, stvoreno je povoljno društveno 
okružje s deklariranom potporom Varaždinske županije i Koprivničko-križevačke županije, 
gradova osnivača Varaždina i Koprivnice, te posebice mentorskog sveučilišta - Sveučilišta u 
Rijeci.  

Posljednja zadaća u realizaciji projekta uspostave i razvoja regionalnog sveučilišta 
sjeverozapadne Hrvatske – Sveučilišta Sjever, sastoji se u ostvarenju statusa javnog sveučilišta 
putem prijenosa osnivačkih prava s jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova Varaždin i 
Koprivnica, na Republiku Hrvatsku, kako bi sjeverozapad Republike Hrvatske, kao jedina regija 
koja nema vlastito javno sveučilište, ostvarila ista prava te imala istovjetne mogućnosti kao i 
ostali dijelovi Republike Hrvatske.  

Naime, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) 
(u daljnjem tekstu: ZZDVO), člankom 49. stavkom 1., predviđeno je da visoka učilišta mogu 
biti privatna i javna. Pritom se, sukladno stavku 2. istog članka, javnim visokim učilištima, 
smatraju isključivo ona visoka učilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska.   

U tom smislu Sveučilište Sjever, nastalo u osnovi spajanjem dvaju visokih učilišta - Veleučilišta 
u Varaždinu i nekadašnjeg Medijskog sveučilišta - u ovom trenutku, prema gore navedenom 
zakonskom uređenju, ima status privatnog visokog učilišta, iako su nositelji osnivačkih prava 
nad Sveučilištem Sjever jedinice lokalne samouprave - Grad Varaždin i Grad Koprivnica. U 
prilog „privatnom“ statusu Sveučilišta sjever govore i daljnje odredbe članka 49. i to stavaka 
4. i 5. ZZDVO-a, kojima se utvrđuje da županije, gradovi i općine osnivaju visoke škole 
odlukom svoga predstavničkog tijela, te da se na tako osnovane visoke škole primjenjuju 
odredbe zakona koje se odnose na privatna visoka učilišta.  
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Ipak, Sveučilište Sjever razlikuje se od gore navedenih primjera osnivanja javnih sveučilišta 
utoliko da ono već i prije samog donošenja zakona, odnosno osnivačkog akta od strane 
Republike Hrvatske, postoji i djeluje kao sveučilište. S obzirom da je odredbom članka 49. 
stavka 2. ZZDVO-a propisano da Republika Hrvatska osniva sveučilišta zakonom, kao 
posebnim osnivačkim aktom, nedvojbeno je da je i u slučaju osnivanja Sveučilišta Sjever 
potrebno donijeti poseban zakon, pri čemu treba uvažiti činjenicu kako se u navedenom 
slučaju ipak ne bi radilo o klasičnom osnivanju ustanove, nego bi trebalo provesti postupak 
prijenosa osnivačkih prava s jedinica lokalne samouprave na državu. Radilo bi se, dakle, o 
svojevrsnom „podržavljenju“ već postojeće institucije. Pritom valja naglasiti kako takav 
model osnivanja ili podržavljenja nije bez presedana u hrvatskom pravnom sustavu. 
Primjerice, Zakonom o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i 
sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 21/95), 
člankom 1. propisano je sljedeće: 

„Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu sa statusom javne ustanove u vlasništvu 
Sveučilišta u Zagrebu, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje biti vlasništvom tog 
Sveučilišta i sa svom svojom imovinom postaje javnom ustanovom u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koja joj je i osnivač.“ 

Iz sadržaja gore citirane odredbe razvidno je da je prijenosom vlasništva i osnivačkih prava na 
Republiku Hrvatsku, država tek naknadno postala nositeljem osnivačkih prava nad 
Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom (kasnije knjižnicom), dok je do trenutka donošenja 
spomenutog Zakona, nositelj osnivačkih prava bilo Sveučilište u Zagrebu. Valja također 
naglasiti kako je takvim postupkom ujedno i izbjegnuta mogućnost diskontinuiteta u 
postojanju i djelovanju Nacionalne sveučilišne knjižnice, odnosno sam trenutak donošenja 
Zakona o prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nije predstavljao novo osnivanje, iako je u 
biti imao učinke kakve imaju osnivački akti sukladni Zakonu o ustanovama.  

Sličan primjer prijenosa osnivačkih prava nalazimo i u Zakonu o pučkim otvorenim učilištima 
(Narodne novine, broj 54/97), kojim su osnivačka prava nad Otvorenim sveučilištem, koje je 
istim Zakonom preimenovano u Pučko otvoreno učilište, prenesena na Republiku Hrvatsku i 
Grad Zagreb, da bi kasnijom izmjenom istog zakona (Narodne novine, broj 139/10), sva 
osnivačka prava bila prenesena na Grad Zagreb kao jedinog osnivača.  

Navedeni primjeri predstavljaju dovoljan temelj da se i u pogledu Sveučilišta Sjever donese 
poseban zakon kojim bi se istovremeno izvršio prijenos osnivačkih prava na Republiku 
Hrvatsku, te zadovoljio uvjet iz već spomenute odredbe članka 49. stavka 2. ZZDVO-a, 
sukladno kojoj Republika Hrvatska osniva sveučilišta zakonom.  

Pritom valja naglasiti kako je samim prijelaznim i završnim odredbama Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju predviđeno da se svi postupci 
ishođenja dopusnica, započeti prije njegovog stupanja na snagu imaju dovršiti po odredbama 
ZZDVO-a. S obzirom da su dopusnice za visoka učilišta koja su statusnom promjenom 
postala sastavnim dijelom Sveučilišta Sjever, izdane prije stupanja na snagu Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, razvidno kako će se donošenjem 
Zakona o prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku 
Hrvatsku osigurati kontinuitet njegova djelovanja, što istodobno znači da neće biti potrebno 
provoditi ponovni postupak osnivanja, odnosno inicijalne akreditacije propisan Zakonom o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.  
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Navedeno proizlazi ne samo iz gore citiranih prijelaznih i završnih odredaba Zakona 
osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, nego i iz činjenice da se Zakonom o 
prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku neka 
pitanja iz postupka akreditacije mogu i drugačije urediti, s obzirom da je riječ o aktima iste 
razine, odnosno zakonima. Pritom je, međutim, potrebno osigurati da Sveučilište Sjever 
adekvatno bude podvrgnuto sustavu akreditacije, odnosno točnije reakreditacije po donošenju 
Zakona o prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku 
Hrvatsku.  

Zaključno, valja istaknuti kako je platforma za donošenje Zakona o prijenosu vlasništva i 
osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku izražena u opsežnom 
„Elaboratu o osnivanju Sveučilišta Sjever“, izrađenom u siječnju 2014. godine, kojim su 
zacrtani misija i vizija Sveučilišta, te istaknuti konkretni ciljevi u njegovu budućem 
dugoročnom razvoju, potkrijepljeni i utemeljeni na egzaktnim podacima i pokazateljima. Na 
ovom mjestu valja istaknuti samo neke od značajnijih ciljeva zacrtane Elaboratom, čije će 
ostvarenje biti omogućeno donošenjem Zakona o prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nad 
Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku.  

Osnovni razlozi ustrojavanja i ciljevi djelovanja Sveučilišta Sjever su: 

1. Dugoročno povećanje broja visokoobrazovanih stanovnika u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj; 
2. Omogućavanje pristupa visokom obrazovanju većem broju stanovnika sjeverozapadne 
Hrvatske; 
3. Pokretanje visokokvalitetnog znanstvenog istraživanja, umjetničkog rada i 
inovativnosti; 
4. Jačanje doprinosa Sveučilišta regiji kroz potporu industriji i gospodarstvu, te 
društvenom i kulturnom životu u cjelini; 
5. Razvoj međunarodne suradnje Sveučilišta. 

 
Grad Koprivnica i Grad Varaždin svojim očitovanjima od 2. ožujka 2015. godine, KLASA: 
023-01/14-01/0011, URBROJ: 2137/01-03/1-15-19 i od 27. veljače 2015. godine, KLASA: 
022-05/14-01/20, URBROJ: 2186/01-04-00-15-18 izrazili su suglasnost i podršku prijenosu 
osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku kako bi se postigli ciljevi 
sjeverozapadnog dijela Republike Hrvatske vezani uz povećanje broja visokoobrazovne 
populacije. 
 
 
III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 
 
Za provedbu ovog Zakona osigurana su dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske na aktivnosti A621148 Veleučilišta i visoke škole u iznosu od 5.003.378,67 kn u 
2015. godini, u iznosu 10.502.083 kn u projekciji za 2016., te u iznosu 10.256.711 kn u 
projekciji za  2017. godinu 
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 
 
Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predlaže 
se ovaj Zakon donijeti po hitnom postupku kako bi se omogućilo da Sveučilište Sjever 
postane javno sveučilište, što je nužan preduvjet da njegovo redovito financiranje sredstvima 
državnog proračuna Republike Hrvatske započne stupanjem na snagu ovoga Zakona. 
Nositelji osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever jedinice  su lokalne i područne 
(regionalne) samouprave - Grad Varaždin i Grad Koprivnica. Kako su u početak rada 
Sveučilišta Sjever već uložena značajna financijska sredstva od strane osnivača, nastavak 
financiranja redovne djelatnosti, s obzirom na smanjenje sredstava lokalnih proračuna, pod 
velikim je rizikom. U slučaju da lokalna i područna samouprava neće biti u mogućnosti 
izdvojiti sredstva za redovnu djelatnost, funkcioniranje sveučilišta i izvođenje nastave bi bili 
dovedeni u pitanje. Brigu o studentima bi u tom slučaju morala preuzeti Republika Hrvatska i 
osigurati studentima nastavak studija na javnim visokim učilištima koji izvode slične studijske 
programe, od kojih su najbliži u Zagrebu. Republika Hrvatska bi i u tom slučaju morala 
osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a studentima bi nastavak studija na 
dislociranoj lokaciji izazvao dodatne troškove koji bi većinu od njih i ograničili u završetku 
visokog obrazovanja. 
 
Osim navedenog, ukoliko zakonodavac ne intervenira u cilju rješenja postojećeg problema, 
odnosno nema sustavnog razvoja visokog obrazovanja na sjeverozapadnom području RH 
može se očekivati da će taj dio još više zaostajati u broju visokoobrazovanih u odnosu na 
prosjek RH.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD 

SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU 
 
 
 
 

Članak 1. 

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, dosadašnji osnivači Sveučilišta Sjever Grad Varaždin 
i Grad Koprivnica prestaju biti njegovi osnivači, te osnivač postaje Republika Hrvatska, a 
Sveučilište dalje nastavlja s radom kao javna ustanova. 

Članak 2. 

Sveučilište Sjever, koje je osnovano prema posebnim propisima, stupanjem na snagu ovog 
Zakona nastavlja s radom kao javno sveučilište u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. 

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača u ime Republike 
Hrvatske obavljat će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

Članak 3. 

Na postupak prijenosa osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever ne primjenjuju se odredbe 
Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran 
postupak inicijalne akreditacije. 

Ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje se, da po stupanju ovog Zakona na snagu 
pokrene postupak reakreditacije Sveučilišta Sjever, sukladno članku 22. Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 45/09). 

Sveučilište Sjever dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona 
uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovog Zakona. 

Članak 4. 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, 
Zakona o plaćama u javnim službama te propisa koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i 
znanstvene djelatnosti. 

Članak 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
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O B R A Z L O Ž E N J E  

 

Uz članak 1. 

Ovom odredbom utvrđuje se prijenos osnivačkih prava s Grada Varaždina i Grada Koprivnice 
nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku kao jedinog osnivača i vlasnika. 

Uz članak 2.  

Ovom odredbom utvrđuje se status Sveučilišta Sjever kao javnog sveučilišta. Također 
utvrđuje se Republika Hrvatska kao osnivač, te ministarstvo koje će izvršavati prava i 
dužnosti osnivača. Predložena odredba sukladna je odredbi članka 49. stavka 2. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 
i 101/14 – Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) kojom se propisuje da 
Republika Hrvatska osniva javno sveučilište zakonom. Nadalje, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta određeno je kao tijelo državne uprave koje u ime Republike Hrvatske 
obavlja osnivačka prava nad Sveučilištem Sjever.  

Uz članak 3. 

Ovom odredbom utvrđuje se da se na Sveučilište Sjever ne primjenjuju odredbe Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koje se odnose na postupak inicijalne 
akreditacije, već se zadužuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta da po stupanju na snagu 
Zakona čije se donošenje predlaže, pokrene postupak reakreditacije Sveučilišta Sjever, 
sukladno članku 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. 
Također, istom odredbom predviđena je obveza Sveučilišta Sjever da uskladi Statut i opće 
akte s odredbama Zakona čije se donošenje predlaže, u roku od 60 dana od njegovog stupanja 
na snagu.   

Uz članak 4. 

Ovom odredbom predviđena je podredna primjena Zakona o ustanovama i propisa kojima je 
reguliran sustav znanosti i visokog obrazovanja. 

Uz članak 5. 

Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu Zakona čije se donošenje predlaže u roku od 
osam dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama“.  
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