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Zagreb, 26. listopada 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, zastupnika 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, 25. listopada 2016. godine

PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA 
gospodin Bozo Petrov

Poštovani,

sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora ( ,J\/arodne novine“ broj 81/2013 ), 
ljubazno Vas molim da sljedeći upit proslijedite predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 
gospodinu Andreju Plenkoviću.

Na dan, 7. srpnja 2003. godine ugašena je legendarna 7. gardijska brigada ,,PUME“. Tim 
činom je iz vojarne u Optujskoj ulici u Varaždinu preseljena Hrvatska vojska, a vojarna već 
13 godina zjapi prazna.

Interes za dio objekata i prostora, tj. zemljišta pokazalo je Sveučilište Sjever.

Kao što je poznato. Hrvatska želi i mora biti zemlja znanja. Obrazovanje je jedna od temeljnih 
razvojnih smjernica naše zemlje, pa bi i dodjela toga prostora Sveučilištu Sjever bila korak 
prema tom cilju.

Smatram da će se Domovina na najbolji način odužiti 90-orici poginulih i preminulih te 
jednog nestalog pripadnika gardijske brigade "PUME" upravo davanjem zemljišta i objekta 
vojarne na korištenje studentima.

Napominjem kako sam isto pitanje postavio 11. srpnja 2016.godine tadašnjoj Vladi Republike 
Hrvatske te da nakon dvije požurnice istog, pisane 01. i 20. rujna 2016.godine, nikada nisam 
dobio odgovor.

Zbog svega navedenog, molim Vas odgovor i informaciju je li moguće i pod kojim uvjetima 
navedeni prostor ustupiti Sveučilištu Sjever te koju je proceduru za to potrebno pokrenuti?

S poštovanjem.
Zastupnik

Anđelko Stričak
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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, u vezi s ustupanjem nekadašnje vojarne u 

Varaždinu Sveučilištu Sjever – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Anđelko Stričak, postavio je, u skladu s 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko 
pitanje u vezi s ustupanjem nekadašnje vojarne u Varaždinu Sveučilištu Sjever. 
   
  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
   
  Dosadašnji razvoj visokog obrazovanja omogućio je realizaciju projekta 
uspostave i razvoja regionalnog sveučilišta sjeverozapadne Hrvatske – Sveučilišta Sjever, a 
koji se sastoji u ostvarenju statusa javnog sveučilišta prijenosom osnivačkih prava s jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno gradova Varaždina i Koprivnice na 
Republiku Hrvatsku i to Zakonom o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na 
Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 64/2015).  
 
  Nadalje, Sveučilištem Sjever ostvaren je razvoj mreže visokog obrazovanja u 
Republici Hrvatskoj uz istodoban snažan doprinos razvoju sjeverozapadne Hrvatske, kako u 
gospodarskom tako i u kulturnom i općedruštvenom pogledu. Također, Vlada Republike 
Hrvatske ističe da je jedan od glavnih ciljeva strateškog dokumenta Europske unije Europa 
2020 dostizanje 40% visokoobrazovanih u populaciji od 30 do 34 godine te je u skladu s time 
Republika Hrvatska postavila cilj da do 2020. godine dostigne 35% visokoobrazovanih u toj 
populaciji.  
 
  Budući da je Sveučilište Sjever javna ustanova čiji je osnivač Republika 
Hrvatska, ne postoje zapreke da se bivša vojarna „Ivan Drašković“ u Varaždinu, koju je 
Ministarstvo obrane predalo 2. listopada 2014. na upravljanje i raspolaganje Državnom uredu 
za upravljanje državnom imovinom, dodijeli na korištenje Sveučilištu Sjever.  
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Obzirom da Sveučilište Sjever, za potrebe studenata i provedbu znanstvenih 
projekata, traži ustupanje cijele k.č.br. 133/1 k.o. Varaždin, a ne samo tri zgrade u kompleksu 
bivše vojarne „Ivan Drašković“ u Varaždinu kako je bilo navedeno u pismima potpore Grada 
Varaždina i Varaždinske županije, Državni ured za upravljanje državnom imovinom aktom 
od 3. listopada 2016. godine zatražio je od Sveučilišta Sjever da precizira svoj zahtjev u 
pogledu obuhvata i namjene nekretnine, roka ustupanja i modela raspolaganja nekretninom, 
međutim, Ministarstvo državne imovine do danas nije zaprimilo tako precizirani zahtjev  
Sveučilišta Sjever. 

 
  
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 
Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 
 
             
          PREDSJEDNIK 
 
                  mr. sc. Andrej Plenković 
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