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Zagreb, 20. veljače 2019.
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Marka Sladoljeva, 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.

PREDSJEDNIK

r

Gqrdan Jandroković
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Hrvatski sabor
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista 
Marko Sladoljev, zastupnik
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Zagreb, 15. veljače 2019.
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Hrvatskr^abttr 
Predsjednik g. Gordan Jandroković

PREDMET: Zastupnička pitanja - znanstveno-učilišni kampus Sveučilišta u Zagrebu 
(„kampus Borongaj“)

Poštovani g. Predsjedniče,

Molimo Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju Plenkoviću, a koje se nalazi u privitku 
ovoga dopisa.

S poštovanjem,

Marko Sladpljev, dipl. vjeroučitelj
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Hrvatski sabor
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista 
Marko Sladoljev, zastupnik

Zagreb, 15. veljače 2019.
Vlada Republike Hrvatske 

Predsjednik Vlade RH g. AndreJ Plenković

PREDMET: Zastupnička pitanja znanstveno-učilišni kampus Sveučilišta u Zagrebu 
(„kampus Borongaj“)

Poštovani gospodine Predsjedniče,

Od 2007. godine do danas nije zaživio znanstveno-učilišni kampus Sveučilišta u Zagrebu 
(„kampus Borongaj“) što je vidljivo iz uvida u Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Studentskog kampusa Borongaj (Zaključak Gradonačelnika Grada 
Zagreba, klasa: 350-07/19-02/43 , urbroj: 251-03-02-19-2, od 7. veljače 2019.).

Budući je ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak u odgovoru na zastupničko pitanje (Klasa: 021- 
01/18-01/0002, urbroj: 533-01-18-0004, od 12. srpnja 2018.) navela kako „Sveučilište u Zagrebu 
samostalno provodi projekt izgradnje Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Ministarstvo je 
tražilo očitovanje Sveučilišta u Zagrebu o provedbi navedenog projekta koje do danas 12. srpnja 
2018. godine nije primilo'', molimo Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Je li Ministarstvo uputilo požurnicu ili dobilo odgovor na navedeno očitovanje o provedbi 
projekta? Ako da, molimo Vas da nam dostavite navedeno očitovanje Sveučilišta u Zagrebu.
2. Je li Vlada Republike Hrvatska upoznata s činjenicom da nije zaživio projekt uspostave 
znanstveno-učilišnog kampusa Sveučilišta u Zagreb („kampus Borongaj“)7
3. Ima li Vlada Republike Hrvatske izrađen scenarij provedbe projekta znanstveno-učilišnog 
kampusa Sveučilišta u Zagrebu koji uključuje korištenje nacionalnih i sredstava Europske unije? 
Uključuju li ti planovi i npr. uspostavu neovisne javne agencije za provedbu izgradnje kampusa 
ili druge poslovne modele koji će osigurati provedbu projekta?
4. Molimo Vas da nam dostavite Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske 
Sveučilištu u Zagrebu u svrhu izgradnje Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj (potpisan 17. 
lipnja 2014. između Vlade RH i Sveučilišta u Zagrebu).
5. Vlada RH je darovala nekretnine Sveučilištu u Zagrebu u svrhu izgradnje Znanstveno- 
učilišnog kampusa Borongaj sukladno Urbanističkom planu uređenja Studentski kampus 
Borongaj (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 9/2013) i razvojnim planovima Sveučilišta u 
Zagrebu. Prati li Vlada RH izvršenje razvojnih planova Sveučilišta u Zagrebu i na koji način? 
Postoji li obveza izvještavanja Vladi RH o ugovorenim i izvršenim poslovima?
6. Koje je obveze preuzeo Grad Zagreb, osobito u vezi prometnog povezivanja tramvajem, 
vlakom i autobusom? Koja je uloga Sveučilišta u prometnom povezivanju kampusa sa 
zajednicom?



Obrazloženje:

U listopadu 2006. Vlada i Predsjednik RH su predali prostor vojarne Hrvatske vojske ,,Borongaj“ 
tadašnjem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi prenamjene u znanstveno-učilišni 
kampus Sveučilišta u Zagrebu. Od 15 zgrada koje mu je Ministarstvo dodijelilo, Sveučilište u 
Zagrebu ih je sedam adaptiralo za novu namjenu i do početka ak. 2007./2008. na Borongaj su 
preseljeni Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Fakultet prometnih znanosti i Hrvatski studiji. 
Time je sredinom okončana prva faza uređenja kampusa.

U drugoj fazi uređenja kampusa Borongaj predviđeno je da se tamo preseli još pet fakulteta. Za 
njih i za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje već djeluju na Borongaju planirana je izgradnja 
novih zgrada - studenskih domova i športskog centra, kao i zgrade za institute i agencije 
ministarstava i druge znanstvene ustanove.

Sveučilište u Zagrebu je 2011., sukladno odredbama Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba 
provelo javni natječaj za uređenje prostora kampusa, a prvonagrađeni rad bio je podloga za izradu 
Plana. Plan je odredio brisanje postojeće izgrađene matrice i propisao formiranje nove prometne 
mreže i novu izgradnju. U sklopu toga predviđeno je uklanjanje skoro svih postojećih građevina 
radi gradnje novih, a zadržavaju se (uz moguću manju sanaciju) samo dvije zgrade za potrebe 
visokog učilišta i znanosti te četiri zgrade za prateće sadržaje.

Od donošenja Plana do danas nije izgrađena niti jedna od planiranih zgrada niti prometnica.

U studenom 2018. zaprimljena je inicijativa za izmjene i dopune Plana od Sveučilišta u Zagrebu 
radi nužnog poboljšanja uvjeta rada tamo smještenih fakulteta. U obrazloženju zahtjeva navodi se 
daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo Fakultetu prometnih znanosti i Edukacijsko- 
rehabilitacijskom fakultetu, koji su smješteni u postojećim zgradama na kampusu Borongaj, 
financijska sredstva za poboljšanje uvjeta redovitog nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada uz 
uvjet realizacije zahvata u ograničenom vremenskom roku.

U prostoru kampusa Borongaj trenutno se koristi 21 zgrada, a dvije su u adaptaciji. Od zgrada u 
upotrebi, u deset se odvijaju nastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu, a osam ih se koristi za 
druge potrebe Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja i prateće sadržaje 
(studentski restoran, praonica, arhiva i dr.).

S poštovanjem.

Marko Sla^olj^v, ^pl. vjeroučitelj
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