
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: U-I-4146/2017 
 U-I-4684/2017 
Zagreb, 4. veljače 2020. 
 
  
 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te 
suci Andrej Abramović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, 
Lovorka Kušan, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, rješavajući o 
prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 
5/14.), na sjednici održanoj 4. veljače 2020. donio je 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti 
s Ustavom članka 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 
94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17. i 96/18.). 
 
 II. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti 
s Ustavom članka 17. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj 93/16., 104/16. i 
116/18.). 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 
 

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju 
članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 34. 
izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike 
Hrvatske odlukom od 23. srpnja 2003. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 123 
od 31. srpnja 2003., a stupio je na snagu 15. kolovoza 2003. (u daljnjem tekstu: 
ZoZDiVO:123/03). 
 
Na dan donošenja ovog rješenja na snazi je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju s izmjenama i dopunama ("Narodne novine" broj 123/03., 
105/04., 174/04., 2/07. - odluka USRH broj: U-I-1707/2006, 46/07., 45/09., 63/11., 
94/13., 139/13., 101/14. - odluka i rješenje USRH broj: U-I-5578/2013 i dr., 60/15. - 
odluka USRH broj: U-I-7431/2014 i dr., 131/17. - Uredba i 96/18. - Zakon o ovlasti 
Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskog sabora; u daljnjem tekstu: ZoZDiVO:123/03-96/18). 
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1.1. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne 
uprave donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava deveti (9.) saziv 
Hrvatskog sabora na 1. sjednici održanoj 14. listopada 2016. Proglasila ga je 
predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 14. listopada 2016. Objavljen je u 
"Narodnim novinama" broj 93 od 15. listopada 2016., a stupio je na snagu 16. 
listopada 2016. (u daljnjem tekstu: ZoUiDM:93/16). 
 
Na dan donošenja ovog rješenja na snazi je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave s izmjenama i dopunama 
("Narodne novine" broj 93/16., 104/16. i 116/18.; u daljnjem tekstu: ZoUiDM:93/16-
116/18). 
 
2. Sveučilište u Zagrebu, zastupano po rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu, a 
ovaj po Denisu Bajsu, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Mihočević&Bajs d.o.o. iz 
Zagreba  (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnijelo je 4. listopada 2017. prijedlog 
(predmet broj: U-I-4146/2017) za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom članka 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. - odluka USRH broj: U-I-
1707/2006, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - odluka i rješenje USRH 
broj: U-I-5578/2013 i dr. i 60/15. - odluka USRH broj: U-I-7431/2014 i dr.; u daljnjem 
tekstu: ZoZDiVO:123/03-60/15) i članka 17. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i 
djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" 
broj 93/16. i 104/16.; u daljnjem tekstu: ZoUiDM:93/16-104/16). Predlagatelj je 19. 
listopada 2017. podnio dopunu prijedloga. S obzirom na to da predlagatelj u 
predmetu broj: U-I-4146/2017 osporava članak 113. ZoZDiVO-a:123/03-60/15 i 
članak 17. stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-104/16 Ustavni sud izdvojio je dio prijedloga 
koji se odnosi na članak 17. stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-104/16 i formirao predmet 
broj: U-I-4684/2017 te će o oba predmeta odlučiti jednim rješenjem. 
 
2.1. Nakon što je predlagatelj podnio prijedlog, a prije donošenja ovog rješenja, 
ZoZDiVO:123/03 je mijenjan i dopunjavan (v. točku 1. obrazloženja ovog rješenja). 
Međutim, osporeni članak 113. ZoZDiVO:123/03-60/15 na dan donošenja ovog 
rješenja i dalje je na snazi u neizmijenjenom sadržaju, sada kao članak 113. 
ZoZDiVO:123/03-96/18. 
 
2.2. Nakon što je predlagatelj podnio prijedlog, a prije donošenja ovog rješenja, 
ZoUiDM:93/16 je mijenjan i dopunjavan (v. točku 1.1. obrazloženja ovog rješenja). 
Međutim, osporeni članak 17. stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-104/16 na dan donošenja 
ovog rješenja i dalje je na snazi u neizmijenjenom sadržaju, sada kao članak 17. 
stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-116/18. 
 
3. Sukladno članku 27. stavku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem 
tekstu: Ustavni zakon) od raspravljanja i glasovanja u ovom postupku izuzela se 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović, te suci Josip Leko i Davorin Mlakar.  
 
 II. OSPORENI ČLANCI ZoZDiVO-a:123/03-96/18 I ZoUiDM-a:93/16-116/18 
 
4. Članak 113. ZoZDiVO-a:123/03-96/18 glasi: 
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"Nadzor nad zakonitošću  
Članak 113.  

 (1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih 
znanstvenih organizacija provodi Ministarstvo. 
 (2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način koji ne narušava 
autonomiju sveučilišta i ne ometa redoviti rad visokih učilišta i drugih znanstvenih 
organizacija. 
 (3) Na temelju rezultata nadzora Ministarstvo može obustaviti izvršenje 
nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta i znanstvenih organizacija." 

 
4.1. Članak 17. stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-116/18 glasi: 

  
"Članak 17. 

 (...) 
 Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj 
visokoga obrazovanja; ostvarivanje nacionalnih strategija i programa za visoko 
obrazovanje; osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih 
učilišta; pripremanje i predlaganje izvješća o radu i vrednovanju visokih učilišta i 
studijskih programa; subvencioniranje troškova studija; studentski standard; praćenje 
uspješnosti studija i drugih procesa visokog obrazovanja; upravljanje provedbom 
Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira; vođenje upisnika visokih učilišta i registra 
studijskih programa; upravljanje bazama podataka o visokom obrazovanju; poticanje 
cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih, te upravni nadzor nad visokim 
učilištima. 
 (...)" 

 
 III. PRIGOVORI PREDLAGATELJA 
 
5. Predlagatelj u prijedlogu navodi da su osporeni članci 113. ZoZDiVO-
a:123/03-96/18 i 17. stavak 2. ZoUiDM-a:93/16-116/18 u nesuglasnosti s člancima 3., 
4., 19. stavkom 2. i 67. Ustava (članak 67. Ustava u pročišćenom tekstu Ustava 
/"Narodne novine" broj 85/10./ označen je kao članak 68. Ustava). Navedeno stoga 
što je osporenim odredbama dana ovlast Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao središnjem tijelu državne 
uprave, provoditi upravni nadzor nad radom i odlukama sveučilišta i obustaviti radnje 
i odluke koje utvrdi nezakonitima, pa predlagatelj smatra da na taj način Ministarstvo 
ima stvarnu mogućnost utjecaja na rad i odlučivanje sveučilišta. Predlagatelj ističe da 
je osporenim odredbama ovlast donošenja odluka i obavljanje radnji koje 
predstavljaju temeljni sadržaj autonomije sveučilišta prenesena na Ministarstvo, 
slijedom čega je osporenim odredbama narušena autonomija sveučilišta zajamčena 
člankom 67. Ustava. Navodi da tako propisane diskrecijske ovlasti Ministarstva na 
nedopustiv način utječu na rad i djelovanje sveučilišta.  
 
Predlagatelj nadalje navodi da je Ustavni sud u odluci i rješenju broj: U-I-902/1999 od 
26. siječnja 2000. ("Narodne novine" broj 14/00., 26/00. - ispravak i 67/00.) tumačio 
značenje i važnost načela sveučilišne autonomije dajući pritom odgovore na pitanja 
što podrazumijeva takva autonomija, te koja bi eventualna ograničenja autonomije 
sveučilišta bila prihvatljiva i suglasna Ustavu. Pozivajući se na odluku broj: U-I-
902/1999, predlagatelj navodi kako je Ustavni sud zauzeo stajalište da u odnosu na 
ovlasti koje predstavljaju temeljni sadržaj autonomije sveučilišta nisu dopuštene ni 
zakonske intervencije ni intervencije nositelja nadzora koje bi predstavljale realna 
ograničenja ustavnog jamstva autonomije sveučilišta. 
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5.1. Predlagatelj predlaže Ustavnom sudu da pokrene postupak za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 113. ZoZDiVO:123/03-96/18 i članka 17. stavka 2. 
ZoUiDM:93/16-116/18 te da ukine osporene odredbe. 
 
 IV. OČITOVANJE MINISTARSTVA  
 
6. U očitovanju Ministarstva od 28. prosinca 2017. navedeno je (u citiranju 
sadržaja izostavljen je poseban način označavanja teksta): 
 

 "II. Temeljna načela iz međunarodnih dokumenata iz kojih proizlazi kako 
autonomija ne može djelovati bez ograničenja, potvrdio je i Ustavni sud Republike 
Hrvatske u Odluci i Rješenju od 26. siječnja 2000. godine, broj: U-I-902/1999 (NN, 
broj 14/00). Ustavni sud Republike Hrvatske zauzeo je stajalište da autonomija 
sveučilišta zajamčena člankom 68. Ustava (koji je u vrijeme donošenja Odluke i 
Rješenja bio članak 67. Ustava), uključuje autonomiju sveučilišta prema 
izvansveučilišnim institucijama i drugim tijelima koja uređuju ustrojstvo i djelovanje 
sveučilišta ili mogu utjecati na njihovo uređenje (primjerice prema tijelima državne 
vlasti ili drugim javnopravnim, i rjeđe privatnopravnim osobama, koje se mogu pojaviti 
kao osnivatelji sveučilišta ili pak oni koji ga podupiru). Sud je zauzeo i stajalište da 
postoje ograničenja autonomije sveučilišta, koja proizlaze iz činjenice da je 
autonomija sveučilišta u suvremenim državama u znatnoj mjeri ograničena ovlastima 
onih o kojima sveučilište ovisi, to jest o njegovim osnivateljima, podupirateljima i 
tijelima koja provode stručni nadzor nad njegovim radom. Njihov utjecaj najčešće se 
izražava u pravilima koja svaki od njih nameće sveučilištu, bilo tako što su mu 
zakonom nadređena, bilo tako što uvjetuju potporu ili pozitivna izvješća o radu 
sveučilišta prihvaćanjem ili provedbom njihovih pravila. Stoga je autonomija 
sveučilišta u stvarnosti neizbježno ograničena pravima i stvarnom moći osnivatelja, ali 
i onih koji podupiru sveučilište ili pak nad njegovim radom provode stručni nadzor. 
 (...) 
 Iz svega navedenog proizlazi da ograničenje autonomije sveučilišta nije 
dopušteno ni na koji način u dijelu koji se odnosi na temeljni sadržaj iste, ali je 
ograničenje dopušteno i sadržano u ovlastima osnivatelja, odnosno onih koji, između 
ostaloga, imaju nadzorne ovlasti nad radom visokih učilišta te je ograničenje 
dopušteno da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral 
i zdravlje. 

(...) 
Uzevši u obzir gore navedene stavove Suda koji se odnose na ograničenja 

autonomije, kao i oganičenja koje proizlaze iz ostalih gore navedenih dokumenata, 
smatramo kako osporavanu odredbu treba promatrati kao pravo koje osnivač, 
odnosno podupiratelj ima nad ustanovom u svrhu postizanja zakonitog rada iste. U 
tom smislu, predlagatelj pogrešno navodi kako upravnim nadzorom nad sveučilištem, 
osnivač, odnosno podupiratelj, interferira s autonomijom sveučilišta, odnosno kako 
podvrgavanje sveučilišta nadzoru političkog tijela negira njegov cilj i svrhu, a 
ovlaštenje na obustavu odluka i radnji faktično prenosi ovlasti sveučilišta na vanjsko 
tijelo izvršne vlasti, jer nadzorom, umjesto sveučilišta donosi odluke koje se odnose 
na temeljna prava koja iz autonomije proizlaze. 
 Svrha upravnog nadzora upravo je postizanje zakonitog rada ustanove, a ne 
donošenje odluka koje spadaju u nadležnost sveučilišta i koje predstavljaju njegovu 
Ustavom zajamčenu autonomiju. Njime se ukazuje na postupanuje protivno zakonu, 
pri čemu se ne određuje način daljnjeg postupanja, već se isključivo upućuje na 
odredbe Zakona, odnosno intencija istog nije donošenje odluka umjesto sveučilišta u 
dijelu koji se odnosi na temeljni sadržaj sveučilišne autonomije, već ukazivanje na 
potrebu da sveučilište, prilikom odlučivanja o svojim temeljnim pravima, postupa 
sukladno Zakonu. 
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 (...) 
 Člankom 113. stavkom 1. Zakona propisano je da upravni nadzor nad 
zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija 
provodi Ministarstvo. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da se nadzor iz 
stavka 1. ovoga članka provodi na način koji ne narušava autonomiju sveučilišta i ne 
ometa redoviti rad visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija. Sukladno stavku 
3. istog članka Zakona na temelju rezultata nadzora Ministarstvo može obustaviti 
izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta i znanstvenih organizacija. 
 Slijedom navedenoga, ovo Ministarstvo kao tijelo upravnog nadzora ovlašteno 
je i dužno postupati po predstavkama ukoliko smatra da postoje osnove za sumnju da 
je na temelju činjenica sadržanih predstavkama i pritužbama učinjeno vjerojatnim 
postojanje nepravilnosti, nezakonitosti i sl. na koje se u pritužbama ukazuje, pri čemu 
redosljed, odnosno prioritet pokretanja postupaka upravnih nadzora, izbor, redoslijed 
te opseg mjera i postupaka potrebnih za svrhovito ostvarivanje funkcije upravnog 
nadzora, kao i način i vrijeme njihove provedbe, prema načelu svrhovitosti ostvarenja 
ciljeva instituta upravnog nadzora ovisi, odnosno, u većoj je mjeri determinirano 
prirodom i težinom nepravilnosti na koje se u predstavkama ukazuje. Pri tome je 
potrebno voditi računa da je utvrđivanje činjenične i pravne osnovanosti predstavki i 
pritužbi stranaka/osoba koje za to imaju pravni interes/šire javnosti samo jedan od 
elemenata u strukturi cilja odnosno svrhe upravnog nadzora, nikako ne 
prevladavajući ratio postupanja tijela upravnog nadzora. U navedenom kontekstu, 
podnositelj predstavke procesno nema položaj stranke u upravnom postupku, jer 
predmet upravnog nadzora i odluke donesene u postupku provedbe nadzora nemaju 
neposrednih pravnih učinaka na podositelja predstavke, njegova prava i obveze, već 
imaju za cilj osiguravanje zakonitosti rada i općih akata visokih učilišta i znanstvenih 
organizacija. Pri tom, napominjemo, kako Ministarstvo, prilikom utvrđivanja prioriteta 
postupanja, prednost daje zahtjevima za provođenje nadzora, upućenim od državnih 
tijela kao što su DORH ili Krim policija i sl. 
 Suprotno navodima podnositelja zahtjeva, procjena usklađenosti rada i općih 
akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija sa zakonom, nije subjektivna 
procjena političkog tijela, nego odgovorno zauzimanje pravnog tumačenja tijela javne 
vlasti koje je odgovorno za omogućavanje djelovanja u skladu s akademskim 
slobodama i institucionalnom autonomijom i praćenje kontinuirane primjene tih načela 
te koje djeluje u interesu zaštite prava pojedinaca i pravnog poretka Republike 
Hrvatske. U protivnom, ukidanjem osporene odredbe, omogućilo bi se nezakonito 
postupanje bez mogućnosti provedbe nadzora, a što nije bila intencija zakonodavca, 
te ugrožavanje akademskih sloboda." 
 

 V. MJERODAVNO PRAVO I PRAKSA USTAVNOG SUDA 
 
7. Ustavni sud je pri razmatranju osnovanosti prijedloga predlagatelja ocijenio 
mjerodavnim sljedeće odredbe Ustava: 

 
"Članak 3. 

 (...) jednakost, ... vladavina prava ... najviše su vrednote ustavnog poretka 
Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava." 
 

"Članak 67. 
 Jamči se autonomija sveučilišta. 
 Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa 
zakonom." 
 

8. Pravna stajališta o aspektima autonomije sveučilišta i njegovih sastavnica 
Ustavni sud izrazio je u odluci broj: U-I-902/1999, rješenju broj: U-I-1441/2001 od 23. 
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listopada 2003. ("Narodne novine" broj 177/03.) i odluci broj: U-I-1707/2006 od 20. 
prosinca 2006. ("Narodne novine" broj 2/07.). U odluci Ustavnog suda broj: U-I-
902/1999 navedeno je:  
 

 "(...) Ustavni sud pošao je od stajališta da autonomija sveučilišta, propisana 
člankom 67. Ustava, uključuje pravo svakog pojedinog sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj da samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa 
zakonom. Sukladno tome, Sud je zauzeo načelno stajalište da članak 67. Ustava 
sadrži: 
 - ustavno utvrđenje da je autonomija nužna za samo postojanje sveučilišta, jer 
sveučilište, kao ustanova koja stvara nove znanstvene spoznaje i uvodi studente u 
znanost, može postojati samo u mjeri u kojoj samostalno uređuje svoje ustrojstvo i 
djelovanje. To je ostvarivo samo u slučaju ako je sveučilište organizacijski i 
funkcionalno neovisno o drugim tijelima koja imaju vlast ili drugu moć da utječu na 
uređenje ustrojstva i na djelovanje sveučilišta;  
 - ustavno utvrđenje da sveučilište ima pravo samostalno odlučivati o svom 
ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom, što znači da odlučivanje o ustrojstvu i 
djelovanju pripada, silom ustavne odredbe, u područje akademske samouprave 
(domaine reserve) sveučilišta. 
 Pri razmatranju konkretnog sadržaja autonomije sveučilišta, temeljenog na 
prethodno navedenim ustavnim utvrđenjima, pred Ustavnim su se sudom postavila tri 
pitanja:  
 - prvo, u odnosu prema kojim subjektima Ustav jamči autonomiju sveučilišta, 
to jest prema kojim se institucijama i drugim tijelima sveučilište pojavljuje kao 
autonomno, 
 - drugo, tko ulazi u krug subjekata koji su obuhvaćeni autonomijom sveučilišta, 
 - treće, do kojih granica može postojati autonomija sveučilišta u odnosu prema 
tijelu koje sveučilište osniva i tijelima koja ocjenjuju njegov rad odnosno prema 
tijelima koja ga podupiru, a čije su ovlasti imanentne njihovom položaju osnivatelja, 
stručnog nadzornika ili pak podupiratelja dotičnog sveučilišta. 
 (...) 
 U odgovoru na treće pitanje, Sud je zauzeo stajalište da postoje određena 
ograničenja autonomije sveučilišta, koja proizlaze iz činjenice da je autonomija 
sveučilišta u suvremenim državama u znatnoj mjeri ograničena ovlastima onih o 
kojima sveučilište ovisi, to jest o njegovim osnivateljima, podupirateljima i tijelima koja 
provode stručni nadzor nad njegovim radom. Njihov utjecaj najčešće se izražava u 
pravilima koja svaki od njih nameće sveučilištu, bilo tako što su mu zakonom 
nadređena, bilo tako što uvjetuju potporu ili pozitivna izvješća o radu sveučilišta 
prihvaćanjem ili provedbom njihovih pravila. Sukladno navedenom, Ustavni je sud 
zauzeo stajalište da se ustavnost osporavanih odredaba Zakona o visokim učilištima 
može ocjenjivati samo uz istodobno uvažavanje činjenice da je autonomija sveučilišta 
u stvarnosti neizbježno ograničena pravima i stvarnom moći osnivatelja, ali i onih koji 
podupiru sveučilište ili pak nad njegovim radom provode stručni nadzor. 
 Sukladno navedenim stajalištima, a polazeći od ustavne obveze države da 
potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti (članak 68. stavak 2.), Ustavni 
sud smatra da se zajamčena autonomija sveučilišta zakonom mora razraditi na 
racionalan način, tako da zakonske odredbe postignu svrhu zbog koje je sveučilište 
dobilo ustavno jamstvo na autonomiju, uz uvažavanje prethodno spomenutih prava 
koja pripadaju osnivateljima, odnosno onima koji podupiru sveučilište ili nad njegovim 
radom provode stručni nadzor, a koja proizlaze iz njihova specifičnog položaja spram 
sveučilišta. 
 (...) 
  Sukladno svemu rečenom, Ustavni sud utvrdio je da zakonska razrada 
autonomije sveučilišta mora biti poduzeta radi poticanja i pomaganja razvitka 
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znanosti, kulture i umjetnosti, što isključuje pravo da se Ustavom zajamčena 
autonomija sveučilišta zakonom ograničava u području koje je izrijekom utvrđeno kao 
temeljni sadržaj akademske samouprave, dok u svim ostalim pitanjima ograničenja 
moraju biti legitimna, to jest usklađena s ustavnim ciljevima. Sud je, nadalje, zauzeo 
stajalište da su, osim pridržaja prava osnivatelja i drugih subjekata o kojima 
sveučilište ovisi, zakonska ograničenja autonomije sveučilišta dopustiva samo zbog 
razloga navedenih u članku 16. Ustava. Međutim, i u tom slučaju konkretni javni 
interes da se autonomija sveučilišta ograniči mora biti jači od interesa sveučilišta da 
se autonomija ostvari, a ograničenja su dopustiva samo ako se svrha zbog koje se 
ona propisuju ne može ostvariti blažim sredstvima. I tada, međutim, ograničenja 
moraju biti racionalno usmjerena na postizanje opravdanih regulativnih svrha. 
 Prema tome, sva ograničenja propisana Zakonom o visokim učilištima koja 
zadiru u temeljni sadržaj autonomije sveučilišta izražen u ovlastima pripadajućim 
akademskoj samoupravi, odnosno koja nisu utemeljena na razlozima propisanim u 
članku 16. Ustava ili koja ne izviru iz prava osnivatelja ili iz prava onih koji podupiru 
sveučilište ili nad njegovim radom provode stručni nadzor, odnosno koja su 
utemeljena, ali su nerazmjerna u odnosu na svrhu koja se njima želi postići, moraju 
se smatrati nesuglasnima Ustavu Republike Hrvatske." 

 
 VI. OCJENA USTAVNOG SUDA 
 

9. Člankom 113. ZoZDiVO-a:123/03-96/18 propisano je da upravni nadzor nad 
zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija 
provodi Ministarstvo (stavak 1.), da se nadzor provodi na način koji ne narušava 
autonomiju sveučilišta i ne ometa redoviti rad visokih učilišta i drugih znanstvenih 
organizacija (stavak 2.), te da na temelju rezultata nadzora Ministarstvo može 
obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta i znanstvenih 
organizacija (stavak 3.). 
 
Člankom 17. stavkom 2. ZoUiDM-a:93/16-116/18 propisno je da Ministarstvo obavlja 
upravne i druge poslove koji se, između ostalog, odnose i na upravni nadzor nad 
visokim učilištima. 
 
Dakle, osporenim odredbama dana je ovlast Ministarstvu za provođenje upravnog 
nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i ovlast da na temelju 
rezultata nadzora može obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta 
i znanstvenih organizacija, s time da je određeno da se nadzor provodi na način koji 
ne narušava autonomiju sveučilišta i ne ometa redoviti rad visokih učilišta i drugih 
znanstvenih organizacija.  
 
10. Predlagatelj navodi da je osporenim odredbama prenesena ovlast Ministarstvu 
na donošenje odluka i obavljanje radnji koje predstavljaju temeljni sadržaj autonomije 
sveučilišta, slijedom čega je osporenim odredbama narušena autonomija sveučilišta 
zajamčena člankom 67. Ustava.  
 
11. Ustavni sud u odluci broj: U-I-902/1999 zauzeo je stajalište da postoje 
određena ograničenja autonomije sveučilišta koja proizlaze iz činjenice da je 
autonomija sveučilišta u suvremenim državama u znatnoj mjeri ograničena ovlastima 
onih o kojima sveučilište ovisi, to jest o njegovim osnivateljima, podupirateljima i 
tijelima koja provode stručni nadzor nad njegovim radom. Sukladno navedenim 
stajalištima, Ustavni sud utvrdio je da se zajamčena autonomija sveučilišta zakonom 
mora razraditi na racionalan način, tako da zakonske odredbe postignu svrhu zbog 
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koje je sveučilište dobilo ustavno jamstvo na autonomiju, uz uvažavanje prethodno 
spomenutih prava koja pripadaju osnivateljima, odnosno onima koji podupiru 
sveučilište ili nad njegovim radom provode stručni nadzor, a koja proizlaze iz njihova 
specifičnog položaja spram sveučilišta.  
 
11.1. U skladu s načelnim stajalištima zauzetim u odluci broj: U-I-902/1999 Ustavni 
sud razmotrio je osporene odredbe kroz pravo nadzora koje država kao osnivač i 
podupiratelj ima nad visokim učilištima, a u svrhu postizanja zakonitog rada visokih 
učilišta.  
 
Zakonska razrada autonomije sveučilišta mora biti poduzeta radi poticanja i 
pomaganja razvitka znanosti, kulture i umjetnosti, što isključuje mogućnost da se 
Ustavom zajamčena autonomija sveučilišta zakonom ograničava u području koje je 
izrijekom utvrđeno kao temeljni sadržaj akademske samouprave, dok u svim ostalim 
pitanjima ograničenja moraju biti legitimna, odnosno usklađena s ustavnim ciljevima. 
 
11.2. Temeljni sadržaj autonomije sveučilišta određen je člankom 4. stavkom 5. 
ZoZDiVO-a:123/03-96/18. Tom odredbom propisano je da autonomija sveučilišta na 
svim sveučilišnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj obuhvaća: 
- uređenje unutarnjeg ustroja,  
- utvrđivanje obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih i stručnih programa,  
- financijsku autonomiju u skladu sa ZoZDiVO-om:123/03-96/18,  
- odlučivanje o prihvaćanju projekata i međunarodnoj suradnji,  
- ostale oblike autonomije, sukladno ZoZDiVO-u:123/03-96/18. 
 
11.3. Osporene odredbe ne daju ovlast Ministarstvu donositi odluke koje spadaju u 
temeljni sadržaj autonomije sveučilišta, slijedom čega se osporenim odredbama ni na 
koji način ne zadire u temeljni sadržaj autonomije sveučilišta. Osporenim odredbama 
autonomija sveučilišta ograničena je kroz ovlast Ministarstva za provođenje upravnog 
nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta, te ovlast da na temelju 
rezultata nadzora može obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta 
i znanstvenih organizacija. Međutim, pri provođenju upravnog nadzora Ministarstvo 
ne donosi odluke koje spadaju u temeljni sadržaj autonomije sveučilišta, niti određuje 
način daljnjeg postupanja, nego se osigurava da visoko učilište pri odlučivanju o 
svojim temeljnim pravima postupa sukladno ZoZDiVO-u:123/03-96/18.  
 
Iz supstancijalnog sadržaja ZoZDiVO-a:123/03-96/18 proizlazi da upravni nadzor 
zakonitosti nije, i ne može biti usmjeren na ograničavanje autonomije sveučilišta, već 
je on usmjeren na osiguravanje jedinstvenosti pravnog poretka koja se postiže 
usklađenošću nižih pravnih propisa s višim radi ostvarivanja vladavine prava i pravne 
sigurnosti za sve nositelje prava, obveza i odgovornosti. 
 
Slijedom navedenog, Ustavni sud ocjenjuje neosnovanim navode predlagatelja da je 
osporenim odredbama prenesena ovlast Ministarstvu na donošenje odluka i 
obavljanje radnji koje spadaju u temeljni sadržaj autonomije sveučilišta, kao i da je 
osporenim odredbama narušena autonomija sveučilišta zajamčena člankom 67. 
Ustava.  
  
12. Ustavni sud utvrđuje neosnovanim navode i prigovore predlagatelja o 
nesuglasnosti članaka 113. ZoZDiVO-a:123/03-96/18 i 17. stavka 2. ZoUiDM-
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a:93/16-116/18 s Ustavom te je na temelju članka 43. stavka 1. Ustavnog zakona 
riješeno kao u točki I. i II. izreke. 
 
13. Ustavni sud nije razmatrao prijedlog predlagatelja da se na temelju članka 45. 
Ustavnog zakona, do donošenja konačne odluke, upravni nadzor privremeno 
obustavi. 
 
 

PREDSJEDNIK 
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r. 

 


