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PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA  

U SLAVONSKOM BRODU 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 

 Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

PREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 

ZAKONA PROISTEĆI 

 

Javna sveučilišta čine okosnicu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a od 

ukupnog broja studenata gotovo 90% studira na javnim sveučilištima, pri čemu se izdvaja 

Sveučilište u Zagrebu s gotovo 50% ukupnog broja studenata u Republici Hrvatskoj. Također, 

preko 86% ukupnog broja studijskih programa održava se na javnim sveučilištima.  

 

Gledano kroz mrežu sveučilišta u Republici Hrvatskoj vidljiv je povoljan geostrateški 

položaj zbog kojeg bi sveučilište u Slavonskom Brodu, osim privlačenja studenata iz 

Brodsko-posavske i susjednih županija u Republici Hrvatskoj, imalo i potencijal privlačenja 

studenata iz susjedne Bosne i Hercegovine. Ovo se ponajviše odnosi na konkurentnost u 

odnosu na najbliže sveučilište u Bosni i Hercegovini (Banja Luka). Naime, zbog nedostatka 

ponude studijskih programa, velik broj učenika Brodsko-posavske i susjednih županija nakon 

završene srednje škole nastavlja studiranje izvan svoje županije, što potencijalno smanjuje 

broj ljudi koji završe visoko obrazovanje, jer veliki dio studenata nije u mogućnosti studirati u 

drugim sredinama kojima ne gravitiraju. Osnivanjem sveučilišta u Slavonskom Brodu  

stvorila bi se platforma za pokretanje novih sveučilišnih programa, te bi se omogućila 

prilagodba studijskih programa potrebama studiranja regionalnog stanovništva. Na taj način, 

stvorile bi se pretpostavke za zadržavanje i povećanje broja studenata u Slavonskom Brodu i 

njihov trajni ostanak koji je preduvjet za pokretanje regionalnog gospodarstva. Buduće 

sveučilište osnovalo bi se objedinjavanjem postojećih akreditiranih studijskih programa i 

visokih učilišta koje djeluju na području Slavonskog Broda, te se pretpostavlja da postoji 

adekvatan interes za polja studija i popunjenost budućeg Sveučilišta. 

 

Sveučilište u Slavonskom Brodu provodilo bi sljedeće prethodno akreditirane 

studijske programe: 

 

Veleučilište u Slavonskom Brodu 

- preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo 

- preddiplomski stručni studij Menadžment 

- preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo 

- specijalistički diplomski stručni studij Menadžment. 

 

Strojarski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

- preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo 

- diplomski sveučilišni studij Strojarstvo 
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- poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstvo 

- poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija. 

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku (dislocirani studij): 

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij 

- preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

-  diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

Osnivanje budućeg sveučilišta u Slavonskom Brodu usklađeno je sa Strategijom 

razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije za razdoblje 2011. - 2013. U 

navedenoj Strategiji jedna od prioritetnih osi je poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju, 

istraživanju i razvoju, u sklopu koje je i mjera koja se odnosi na jačanje sustava obrazovanja. 

Na državnoj razini osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu nije predviđeno u strateškom 

dokumentu razvoja mreže sveučilišta, ali je osnivanje istog omogućeno pod uvjetom da su 

ispunjeni svi relevantni kriteriji. Naime, mrežu visokih učilišta trebalo bi širiti na područja u 

kojima postoji manjak visokih učilišta, pa se stoga izračunava kolika je u regiji (županiji i njoj 

susjednim županijama) ukupna kvota za upis na prvu godinu preddiplomskog studija te koliko 

učenika u istoj regiji završava četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Omjer tih dviju 

veličina određuje ocjenu prema ovom kriteriju. 

 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Brodsko-posavskoj i susjednim 

županijama (Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-

srijemska), u školskoj godini 2012./2013. srednju školu završilo je 9.522 učenika. Ovaj broj 

učenika predstavlja regionalni potencijal za upis na preddiplomske studije u regiji. Unutar 

Brodsko-posavske i susjednih županija trenutno djeluje 1 sveučilište i 3 veleučilišta, s ukupno 

4.841 mjesta na prvoj godini preddiplomskih studija. Traženi omjer broja studenata i broja 

učenika koji završavaju srednju školu je 4.841/9.522, odnosno 0,51. Prema ovom kriteriju, 

budući da je omjer manji od 1, postoji potreba za pokretanjem novih studijskih programa.  

 

Misija, vizija i ciljevi budućeg sveučilišta u Slavonskom Brodu određeni su na osnovi 

razumijevanja obrazovno-istraživačkog potencijala budućih sastavnica, ali i kroz 

razumijevanje gospodarsko-društvenih potreba lokalne zajednice i regije gdje bi ujedinjena 

akademska zajednica trebala imati važnu ulogu u razvoju Brodsko-posavske županije i Grada 

Slavonskog Broda. Naglasak je primarno na mogućnostima daljnjeg razvoja, umrežavanja, 

suradnji i jačanju konkurentnosti koje će postojećim institucijama visokog obrazovanja u svim 

segmentima dati organizacijski i formalno-pravni oblik sveučilišta. Misija, vizija i ciljevi 

predstavljaju inicijalno prepoznate prioritete i namjere razvoja budućeg sveučilišta u 

Slavonskom Brodu, te će se ciljevi razvoja, kao i pridružene aktivnosti sveučilišta dodatno 

nadograđivati sukladno uočenim mogućnostima i zahtjevima razvoja studentske i nastavno-

istraživačke populacije, ali i gospodarstva te lokalne zajednice. Inicijalno uspostavljeni vizija, 

misija i ciljevi budućeg sveučilišta dani su u nastavku. 

 

Misija budućeg sveučilišta u Slavonskom Brodu je biti prepoznato mjesto obrazovne i 

znanstvene izvrsnosti s naglaskom na multidisciplinarnost i snagu zajedničke suradnje 

sastavnica, studenata, nastavnika, istraživača te predstavnika gospodarstva, lokalne zajednice i 

međunarodne akademske zajednice. Vizija Sveučilišta u Slavonskom Brodu je težiti osigurati 

svojim studentima raspoloživost primjerenih, tržištu orijentiranih studijskih programa i 
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usmjerenja te poticati sveobuhvatnost razvoja studenata kroz programe podrške i razvoja 

socijalnih vještina te kroz poticanje sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima i 

projektima s industrijom i u međunarodnom okruženju. Svojim nastavnicima i zaposlenicima 

sveučilište će težiti osigurati potrebne infrastrukturne uvjete i postaviti primjerene standarde 

kvalitete rada i razvoja u akademskom i znanstveno-istraživačkom radu, te istovremeno 

doprinositi njihovoj međunarodnoj mobilnosti i prepoznatljivosti svojih stručnjaka. 

Sveučilište će težiti u svim segmentima svoje aktivnosti čvrstoj suradnji sa i na korist razvoja 

lokalne gospodarske zajednice, te kroz aktivnosti svojih studenata, nastavnika i istraživača 

doprinositi socijalnoj uključivosti i dobrobiti lokalne zajednice. Kontinuirano će doprinositi, 

kroz svoju organizaciju i aktivnosti, ugledu i važnosti sveučilišta, odnosno njegovoj lokalnoj, 

nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti i atraktivnosti, kao i vlastitoj 

dugoročnoj održivosti i stabilnosti poslovanja. 

 

Ciljevi: 

- Ostvarivanje obrazovne izvrsnosti i jačanje ishoda učenja 

- Razvoj novih (multidisciplinarnih) studijskih programa usklađenih s 

potrebama tržišta rada 

- Uspostava programa i centara studentske podrške i razvoja  

- Poticanje mobilnosti studenata u svim oblicima i modalitetima 

- Poticanje razvoja istraživačkih vještina i iskustava studenata 

- Osiguranje adekvatne infrastrukture i elemenata studentskog standarda 

- Poticanje programa usavršavanja, razvoja i mobilnosti nastavnika. 

- Podrška razvoju znanstvene izvrsnosti i suradnje s gospodarstvom 

- Osiguranje adekvatne infrastrukture i opreme za potrebe provođenja 

istraživanja i podizanja konkurentnosti istraživača i Sveučilišta 

- Poticanje uspostave i razvoja struktura za podupiranje i provođenje 

istraživanja te poticanja istraživačke izvrsnosti  

- Podupiranje suradnje i zajedničkih projekata sastavnica kao i Instituta za 

povijest 

- Podupiranje zajedničkih razvojnih projekata s predstavnicima gospodarstva 

- Podupiranje uspostave mehanizma za transfer tehnologije i suradnju s 

gospodarstvom 

- Poticanje mobilnosti i programa usavršavanja i suradnje istraživača s 

ostalim institucijama. 

- Doprinos razvoju lokalne zajednice i održivosti okoliša 

- Poticanje aktivnosti usmjerenih socijalnoj uključivosti i daljnjem razvoju 

lokalne zajednice 

- Podupiranje razvoja adekvatnih struktura, studentskih udruga i sličnih 

organiziranih oblika suradnje s lokalnom zajednicom 

- Podupiranje razvoja programa cjeloživotnog obrazovanja usmjerenog na 

lokalnu zajednicu. 

- Doprinos održivosti lokalne zajednice i zaštite okoliša u svim aspektima djelatnosti 

Sveučilišta. 

 

Inicijalne sastavnice budućeg sveučilišta bit će institucije visokog obrazovanja koje i 

sada djeluju na području Grada Slavonskog Broda: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 

(Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti - 

dislocirani studij u Slavonskom Brodu (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 

Veleučilište u Slavonskom Brodu, te Studentski centar u Slavonskom Brodu. Buduće 

sveučilište inicijalno će izvoditi postojeće studijske programe svojih sastavnica. Inicijalna 
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projekcija broja studenata na budećem sveučilištu temelji se na upisnim kvotama za 

preddiplomske studijske programe i sadašnjem broju studenata budućih sastavnica sveučilišta. 

Upisne kvote po pojedinim preddiplomskim studijskim programima prikazane su u sljedećoj 

tablici. 

 

 Upisne kvote budućeg sveučilišta 
 

Preddiplomski studijski programi budućeg sveučilišta Trajanje 

programa 

Upisna kvota za 

2013./2014. 

Preddiplomski stručni studij: Bilinogojstvo 3 godine 105 

Preddiplomski stručni studij Menadžment 3 godine 150 

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo 3 godine 105 

Izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i 

predškolskog odgoja i obrazovanja 

3 godine 40 

Integrirani preddiplomski i dipl. sveučilišni Učiteljski studij 5 godina 40 

Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo 3 godine 215 

 

 Za određivanje broja studenata budućeg sveučilišta, korištene su sljedeće 

pretpostavke: 

 100% popunjenost upisnih kvota 

 završavanje studija u redovnom roku 

 30% studenata nakon završetka preddiplomskog studija upisuje diplomski studij 

 3% studenata upisuje poslijediplomske studije. 

  

Broj studenata, uz navedene pretpostavke i postojeće upisne kvote, kretao bi se na 

razini od 2.343 studenta. Ukoliko se ovom broju pridoda i oko 100 studenata koji se očekuju 

na budućeg studiju Sestrinstva, dolazi se do procjena od oko 2.500 studenata. 

 

 Procjena broja studenata budućeg sveučilišta 
 

Studijski program 

Broj 

studenata 

po godini 

Broj 

godina 

Broj 

studenata po 

programu 

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo 105 3 315 

Preddiplomski stručni studij Menadžment 150 3 450 

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo 105 3 315 

Specijalistički diplomski stručni studij : Menadžment 45 2 90 

izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i 

predškolskog odgoja i obrazovanja 40 3 120 

izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i 

predškolskog odgoja i obrazovanja 12 3 36 

Integrirani preddiplomski i dipl. sveučilišni Učiteljski studij 40 5 200 

Preddiplomski sveučilišni studij: Strojarstvo 215 3 645 

Diplomski sveučilišni studij: Strojarstvo 65 2 130 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: Strojarstvo 7 3 21 

Poslijediplomski specijalistički studij: Razvoj proizvoda i 

tehnologija 7 3 21 

Ukupno 

  
2343 

 

Dodatne studente moguće je privući osnivanjem novih studijskih programa, koji bi 

privukli studente iz regije (Brodsko-posavska županija i susjedne županije), kao i studente iz 

Bosne i Hercegovine (primarno one koji gravitiraju Sveučilištu u Banja Luci). Potencijal rasta 

broja studenata (na visokoj razini) iznosi oko 5.000, s obzirom na to da se procjenjuje da je 
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toliko samo studenata iz Brodsko-posavske županije koji studiraju izvan svoje regije, te da 

postoji veliki broj srednjoškolaca koji ne nastavljaju svoje školovanje na nekoj od visoko-

obrazovnih institucija. Osnivanjem sveučilišta stvara se platforma koja olakšava uvođenje 

novih studijskih programa i integraciju dodatnih sastavnica, sve s ciljem jačanja sveučilišta i 

stvaranja uvjeta za studiranje svih studijskih programa za koje postoji potreba unutar regije. U 

sljedećoj tablici dan je pregled izazova i planiranog razvoja sveučilišta. 

 

 Sadašnji izazovi i planirani razvoj visokog školstva u Slavonskom Brodu 
 

Sadašnji izazovi: 

 Samostalno djelovanje sastavnica bez formalne zajedničke koordinacije i suradnje u 

segmentu obrazovanja i znanosti 

 Nepostojanje jedinstvenog strateškog pristupa razvoja visokog obrazovanja u Slavonskom 

Brodu i regiji 

 Smanjena prepoznatljivost sastavnica od strane studenata u regiji i susjednoj zemlji 

 Smanjena vidljivost i konkurentnost pojedinačnih sastavnica u kontekstu istraživačke 

aktivnosti i sudjelovanja u projektima, suradnje s gospodarstvom i transfera tehnologije 

 Gubitak sinergijskog efekta i troškovnih ušteda koji proizlazi iz zajedničkih službi, kao i 

znanstveno-istraživačkih centara i centara namijenjenih studentima, društvenoj zajednici, 

transferu tehnologije, itd. 

Planirani razvoj i aktivnosti budućeg sveučilišta: 

 Razvijati sveučilište na postojećoj bazi uhodanih sastavnica, studenata i raspoloživog 

nastavnog osoblja kao i prepoznatog iskustva u segmentu visokog obrazovanja i znanosti 

 Uspostaviti sveučilišna tijela upravljanja s ciljem lakšeg provođenja strateške vizije i 

ciljeva sveučilišta te koordinacije sastavnica kao boljeg pozicioniranja na tržištu visokog 

obrazovanja  

 Uspostaviti zajedničke službe na razini sveučilišta čime se izravno doprinosi boljoj 

organizaciji i smanjenju troškova sastavnica i sveučilišta 

 Osloniti se na osigurana materijalna i ljudska sredstva (postojeća oprema i prostori te 

nastavni kadar) za uspostavu i funkcioniranje sveučilišta, čime se inicijalno smanjuju 

troškovi osnivanja i poslovanja 

 Naglasiti prednosti postojećih elemenata studentskog standarda (Studentski dom) nužnog 

za uspostavu zaokružene ponude obrazovanja. Navedeno ujedno predstavlja i potrebu 

uspostave ostalih elemenata studentskog standarda 

 Postepeno razvijati nove studijske programe i dalje osigurati usklađenost istih s potrebama 

lokalnog tržišta rada (npr. Sestrinstvo iz područja biomedicine i zdravstva) 

 Poticati suradnju s lokalnim znanstveno-istraživačkim centrima (npr. Institut za povijest) s 

ciljem jačanja istraživačke aktivnosti i razvoja zajedničkih studijskih programa 

 Poticati suradnju sa ostalim sveučilištima s ciljem zajedničkih projekata te studijskih 

programa, a što sastavnicama će omogućiti novi status sveučilišta 

 Poticati, kroz organizirani oblik centara ili ureda, suradnju s lokalnim gospodarstvom kroz 

zajedničke projekte kao i suradnju s lokalnom zajednicom 

 Postepeno, ovisno o potrebama poticati razvoj dodatnih službi i uredu s ciljem jačanja 

iskustva i uspjeha studiranja studenta (npr. ured za podršku studentima, ured za mobilnost) 

kao i nastavničko – istraživačko osoblja (npr. ured za znanost, međunarodnu suradnju, 

itd.) 

 Intenzivirati programe i aktivnosti privlačenja studenata iz Bosne i Hercegovine te ostalih 

županija kroz atraktivne i konkurentne studijske programe 

 Ostale aktivnosti sukladno misiji, viziji i ciljevima razvoja sveučilišta 

 

Sveučilište u Slavonskom Brodu, koje bi se sastojalo od četiri sastavnice, trebalo bi 

biti u potpunosti integrirano, čime bi se omogućilo kvalitetnije vođenje i postizanje 

sinergijskih troškovnih učinaka. Stručne službe integriranog sveučilišta mogle bi centralno 

obavljati sve funkcije, te bi se pojedina sastavnica mogla fokusirati na svoju osnovnu 

djelatnost. Jedinstveno strateško usmjerenje svih sastavnica osigurat će postizanje ciljeva i 

ostvarivanje rezultata, te svakako doprinijeti većoj konkurentnosti sastavnica u kontekstu 

prijave na projekte, međunarodne suradnje i mobilnosti i slično. 
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III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga zakona osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, Razdjelu 080 - Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta, Programu 3705 - Visoko obrazovanje, Aktivnosti A621003 - 

Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku, skupine računa 31 Rashodi za zaposlene, u 

ukupnom iznosu od 12.012.865 kuna, skupini računa 32 Materijalni rashodi, u ukupnom 

iznosu od 641.376  kuna za 2015. godinu, te u istim iznosima u projekcijama za 2016. i 2017. 

godinu, Aktivnosti A621148 - Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola, skupine računa 

31 Rashodi za zaposlene, u ukupnom iznosu od 4.484.853 kuna, skupini računa 32 Materijalni 

rashodi, u ukupnom iznosu od 417.022 kuna za 2015. godinu, te u istim iznosima u 

projekcijama za 2016. i 2017. godinu, Aktivnosti A621029 - Smještaj i prehrana studenata 

Studentskog centra Slavonski Brod - sufinanciranje, skupine računa 38 - Ostali rashodi, u 

ukupnom iznosu od 2.500.000 kuna za 2015. godinu, 2.397.685 kuna u projekciji za 2016. 

godinu, te 2.331.607 u projekciji za 2017. godinu, Aktivnosti A622122 - Troškovi školarine 

za diplomski i preddiplomski studij, skupine računa 37 - Naknade građanima i kućanstvima 

na temelju osiguranja i druge naknade, u ukupnom iznosu od 2.200.000 kuna za 2015. godinu, 

2.200.000 kuna u projekciji za 2016. godinu, te 2.200.000. u projekciji za 2017.godinu. 

 

 

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13) 

predlaže se ovaj zakon donijeti po hitnom postupku zbog osobito opravdanih razloga. Naime, 

prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Republika Hrvatska je imala 26% 

visokoobrazovanih u populaciji 30. - 34. godine, a Brodsko-posavska županija 15%, što 

upućuje na to da navedena županija daleko zaostaje za prosjekom. Jedan od glavnih ciljeva 

strateškog dokumenta Europske unije Europa 2020 je do 2020. godine dostići 40% 

visokoobrazovanih u populaciji 30. - 34. godine. Republika Hrvatska je postavila cilj do 2020. 

doseći udio 35% visokoobrazovanih u toj populaciji i donošenje ovoga zakona je jedna od 

aktivnosti kojima će Republika Hrvatska ispuniti navedeni cilj.  

 

Razlozi za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku proizlaze iz poticanja 

policentričnog razvoja visokog obrazovanja te integracije postojećih studijskih programa na 

području Brodsko-posavske županije prije početka nove akademske godine, a sve radi 

ostvarenja svrsishodnijeg poslovanja visokog učilišta koje bi se ogledalo u jasnije definiranim 

zadaćama i ciljevima rada uprave sveučilišta te njegove administracije. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU  

SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU 

 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Zakonom osniva se Sveučilište u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) 

kao javna ustanova. 

 

(2) Sveučilište nastaje spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, osnovanog Uredbom o 

osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Narodne novine, br. 108/06, 57/07 i 119/13), 

Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji nastavljaju s radom kao sastavnice 

Sveučilišta. 

 

Članak 2. 

  

(1) Na postupak osnivanja Sveučilišta ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguravanju 

kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09) kojima je reguliran 

postupak inicijalne akreditacije. 

 

(2) Ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje se da, po stupanju ovoga Zakona na 

snagu, pokrene postupak reakreditacije Sveučilišta, sukladno članku 22. Zakona o 

osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. 

 

Članak 3. 

 

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će 

ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje. 

 

Članak 4. 

 

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište u Slavonskom Brodu. 

 

(2) Sjedište Sveučilišta je u Slavonskom Brodu, Trg Stjepana Miletića 12. 

 

(3) Sveučilište se upisuje u sudski registar. 

 

Članak 5. 

 

(1) Djelatnost Sveučilišta je: 

 

- visoko obrazovanje 

- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i 

poslijediplomskih studija 

- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih 

stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje 
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- ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u 

smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te se temelje na 

načelima cjeloživotnog učenja 

- ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih 

- obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim 

propisima 

- obavljanje ostalih znanstvenih i stručnih poslova 

- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog 

i stručnog rada 

- izrada stručnih mišljenja i vještačenja 

- cjelovito zadovoljenje potreba studentskog standarda. 

 

(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. 

ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. 

 

Članak 6. 

 

(1) Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima, fakultetima i s drugim sastavnicama u 

svom sastavu. 

 

(2) Statutom Sveučilišta pobliže se određuje njegovo ustrojstvo te druga važna pitanja za 

njegovo djelovanje. 

 

Članak 7. 

 

Sveučilišna tijela su rektor, senat i sveučilišni savjet. 

 

Članak 8. 

 

(1) Rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove. 

 

(2) Rektor: 

 

- predstavlja i zastupa Sveučilište, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta, 

- zastupa Sveučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te 

pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti da zastupa Sveučilište u 

pravnom prometu, 

- odgovoran je za zakonitost rada Sveučilišta, 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Sveučilišta. 

 

(3) Rektor se bira i razrješava u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom i statutom 

Sveučilišta. 

 

(4) Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenja i ovlasti prorektora 

pobliže se određuju statutom Sveučilišta. 
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Članak 9. 

 

(1) Rektor ne može bez suglasnosti senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili 

otuđenju nekretnina. 

 

(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu 

imovinu, ni ugovoriti drugi pravni posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od 

milijun kuna. 

 

Članak 10. 

 

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira sukladno statutu Sveučilišta, na način 

kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih 

područja znanosti i umjetnosti. 

 

Članak 11. 

 

(1) Senat obavlja poslove određene zakonom i statutom Sveučilišta. 

 

(2) Sveučilište može osnivati stručna vijeća i druga tijela odjela i drugih ustrojstvenih jedinica 

te na njih prenijeti ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata, u skladu s 

posebnim zakonom i statutom Sveučilišta. 

 

Članak 12. 

 

(1) Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu 

o osnivanju i statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u 

kojemu djeluje, te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke senata, sukladno statutu 

Sveučilišta. 

 

(2) Sveučilišni savjet radi i druge poslove u skladu s posebnim zakonom i statutom 

Sveučilišta. 

 

Članak 13. 

 

(1) Imovinu Sveučilišta čine: 

 

- sredstva za rad osigurana u državnom proračunu, 

- sredstva stečena od pružanja usluga, 

- sredstva pribavljena iz drugih izvora. 

 

(2) Sveučilište nema za cilj stjecanje dobiti. 

 

(3) Ako Sveučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se upotrebljava isključivo 

za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta. 

 

(4) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. 

 

(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

 

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona: 

 

- Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju 

Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku i dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilištu 

- Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju 

Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilištu 

- Veleučilište u Slavonskom Brodu spojit će se sa Sveučilištem. 

 

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski 

registar. 

 

(3) Danom upisa Sveučilišta u sudski registar, Sveučilište preuzima sve poslove, radnike 

zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te 

prava i obveze ustanova iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 15. 

 

(1) Studenti upisani na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, dislocirane studije u 

Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Veleučilištu u Slavonskom 

Brodu danom spajanja ovih ustanova Sveučilištu postaju studenti Sveučilišta. 

 

(2) Studenti iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu 

i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, a u skladu s posebnim 

propisom. 

 

Članak 16. 

 

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, 

na prijedlog ministra nadležnog za visoko obrazovanje, imenovati privremenog rektora 

Sveučilišta. 

 

(2) Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Sveučilišta, donijeti privremeni 

statut Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te 

poduzeti radnje za konstituiranje sveučilišnog senata. 

 

(3) Sveučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar. 

 

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu statuta 

kojega će donijeti senat Sveučilišta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju. 
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Članak 17. 

 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i 

propisa koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost. 

 

Članak 18. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 

Člankom 1. osniva se Sveučilište u Slavonskom Brodu kao javna ustanova spajanjem 

Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Strojarskog fakulteta u Slavonskom brodu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za 

odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog 

centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje nastavljaju 

s radom kao sastavnice Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 2. propisuje se da se na postupak osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu ne 

primjenjuju odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 

kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije te se zadužuje ministra nadležnog za 

visoko obrazovanje da, po stupanju na snagu ovog Zakona, pokrenuti postupak reakreditacije 

Sveučilišta u Slavonskom Brodu sukladno članku 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u 

znanosti i visokom obrazovanju. 

 

Člankom 3. propisuje se da je osnivač Sveučilišta u Slavonskom Brodu Republika Hrvatska, 

a da će prava i dužnosti osnivača obavljati ministarstvo nadležno za znanost i visoko 

obrazovanje.  

 

Člankom 4. propisuje se naziv i sjedište Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 5. propisuje se djelatnost Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 6. propisuje se ustrojavanje sveučilišnih odjela, fakulteta i drugih sastavnica u 

sastavu Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Također, se propisuje da će se Statutom Sveučilišta 

u Slavonskom Brodu odrediti njegovo ustrojstvo i druga važna pitanja za njegovo djelovanje. 

 

Člankom 7. propisuju se tijela Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 8. propisuju se prava i obveze rektora Sveučilišta u Slavonskom Brodu, njegovo 

biranje i razrješavanje se provodi sukladno uvjetima propisanim Zakonom o ustanovama i 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i statutom Sveučilišta u Slavonskom 

Brodu. Nadalje, propisuje se da u radu rektora pomažu prorektori čiji broj, uvjeti izbora, 

razrješenje i ovlasti istih će se pobliže propisati statutom Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 9. propisuje se da rektor ne može bez suglasnosti senata sklapati poslove o 

stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina. Nadalje, Sveučilište u Slavonskom Brodu ne 

može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, ni 

ugovoriti drugi pravni posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun 

kuna. 

 

Člankom 10. propisuje se da je Senat izborno stručno tijelo Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 

a koje se bira sukladno odredbama propisanim Statutom Sveučilišta, na način da se osigurava 

zastupljenost svih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i 

umjetnosti. 

 

Člankom 11. propisuje se djelokrug rada Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 
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Člankom 12. propisuje se Sveučilišni savjet kao tijelo koje se brine za stvaranje djelatnosti 

Sveučilišta u Slavonskom Brodu, brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom 

u kojem djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke senata. 

 

Člankom 13. propisuje se imovina Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

 

Člankom 14. propisuje se da će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona: 

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijeti odluku o spajanju Strojarskog 

fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i dislociranih 

studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku donijeti odluku o spajanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

Sveučilištu u Slavonskom Brodu i Veleučilište u Slavonskom Brodu će se spojiti sa 

Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Prethodno navedene ustanove prestaju sa radom danom 

upisa Sveučilišta u Slavonskom Brodu u sudski registar. Danom upisa Sveučilišta u 

Slavonskom Brodu u sudski registar, Sveučilišta u Slavonskom Brodu preuzima sve poslove, 

radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska 

sredstva te prava i obveze prethodno navedenih ustanova. 

 

Člankom 15. propisuje se da studenti upisani na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, 

dislocirane studije u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i 

Veleučilištu u Slavonskom Brodu danom spajanja tih ustanova Sveučilištu u Slavonskom 

Brodu postaju studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Studenti imaju pravo dovršiti studij 

prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija u 

skladu s posebnim propisima. 

 

Člankom 16. propisuje se da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovoga Zakona, a na prijedlog ministra nadležnog za visoko obrazovanje, 

imenovati privremenog rektora Sveučilišta. Privremeni rektor obavit će pripreme za početak 

rada Sveučilišta oslanjajući se na elaborat Sveučilišta kao polazište, donijeti privremeni statut 

Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti 

radnje za konstituiranje sveučilišnog senata. Sveučilište može početi obavljati djelatnost 

danom upisa u sudski registar. Privremeni statut primjenjivat će se do stupanja na snagu 

statuta kojega će donijeti senat Sveučilišta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju. 

 

Člankom 17. propisuje se da pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom se primjenjuje Zakon 

o ustanovama i propisi koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost. 

 

Članak 18. propisuje da ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 
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