
 

 

  

 

 Prijedlog 

 

 

 

 

 
  Na temelju članka 31. stavka 3.  Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_____________ 2017. godine donijela 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

1. Vlada Republike Hrvatske podupire dovršetak izgradnje Sveučilišnog kampusa u 

Osijeku, te će s ciljem osiguranja financijske potpore navedenom projektu 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na poticaj Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, u izmjenu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 

2014. - 2020. uključiti i mogućnost ulaganja u visokoobrazovnu infrastrukturu. 
 

2. Zadužuju se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja, , za  provedbu ovog Zaključka. 

 

 

  

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 



 

 

  

 

Obrazloženje 

 

 

Obzirom da su Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020 predviđeni 

samo infrastrukturni projekti studentskog  smještaja i znanstvene infrastrukture, Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja predložilo je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije da u izmjenu Operativnih programa svakako uključi i visokoobrazovnu infrastrukturu. 

Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku tražilo je financijsku potporu Ministarstva 

znanosti i obrazovanja (Klase: 404-01/16-01/5, urbroja: 2158-60-02-16-39, od 13. lipnja 

2016. godine) za realizaciju projekata koji će omogućiti oformljivanje novog kampusa u 

okviru kojega će navedeno Sveučilište ostvariti bolje uvjete za znanstveno-istraživački rast i 

bolje uvjete za izvođenje nastavne djelatnosti. Financijska potpora tražena je za sljedeće 

projekte vezane uz djelatnost visokog obrazovanja:  

 

 

 Projekt izgradnje nove zgrade Pravnog fakulteta Osijek. Fakultet trenutno djeluje 

na tri unajmljene lokacije te u malim prostornim kapacitetima, a nova zgrada planirana 

u Sveučilišnom kampusu riješila bi prostornu rascjepkanost.  

 

 Projekt izgradnje nove zgrade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek. Fakultet trenutno djeluje na 2 lokacije i u 4 

zgrade, a projektom izgradnje nove zgrade omogućit će osiguranje dodatnog prostora 

za istraživačke laboratorije, izvođenje nastave i rješavanje prostorne rascjepkanosti. 

 

 Projekt izgradnje nove zgrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 

Fakultet djeluje u zgradi koja je u vlasništvu Grada Osijeka (iznimno stara zgrada, 

prenamjena vojne zgrade). Nova zgrada planirana je u Sveučilišnom kampusu Osijek. 

Projekt će omogućiti osiguranje dodatnog prostora za istraživačke laboratorije, 

izvođenje nastave i riješiti će problem neodgovarajućih uvjeta izvođenja nastave i 

znanstveno-istraživačkog rada. 

 

 Projekt „Sveučilišni kampus“. Sveučilište u Osijeku traži sufinanciranje arheoloških 

iskopa koje mora prethoditi svim radovima na određenoj lokaciji za koje su dosad već 

utrošili 16 milijuna kuna.  

 

 Projekt „Tehnološki park Osijek“. Projekt je prijedlog oformljivanja novog oblika 

suradnje lokalne samouprave, Sveučilišta i poslovnog sektora za što žele izgraditi 

zgradu veličine otprilike 3 000 m
2
. Ovaj projekt bi omogućio izgradnju i opremanje 

zgrade za potrebe suradnje na području ICT tehnologija te osnivanja Tehnološkog 

parka Osijek, za što je potpisan i sporazum s Gradom Osijekom i tvrtkom BIOS. 

 

 

S obzirom da je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020 predviđeno 

financiranje samo infrastrukturnih projekata studentskog smještaja i znanstvene 

infrastrukture, Vlada Republike Hrvatske donosi zaključak kojim nalaže Ministarstvu 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da u suradnji sa Ministarstvom znanosti i 

obrazovanja pri izmjeni Operativnih programa uključi i financiranje visokoobrazovne 

infrastrukture. 

 

 


