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Prijedlog 
 
 
 
 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o sanaciji studentskih centara („Narodne 
novine“, broj 117/01.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ 2021. 
donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o prestanku sanacije Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu 
 
 

I. 
 

Prestaje sanacija Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, koja se 
provodila temeljem Odluke o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu („Narodne 
novine“, broj 11/13.). 

 
II. 

 
Prihvaća se Financijski izvještaj o poslovanju Studentskog centra u Zagrebu za 

2020. godinu te Godišnje izvješće o poslovanju Studentskog centra u Zagrebu za 2020. 
godinu, usvojeni od strane Sanacijskog vijeća 18. ožujka 2021.  

 
III. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke tijela upravljanja Studentskog centra u 

Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu nastavljaju s radom u skladu s ovlastima koje imaju na temelju 
zakona i drugih propisa. 

 
IV. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sanaciji Studentskog 

centra Sveučilišta u Zagrebu („Narodne novine“, broj 11/13.). 
 

V. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim 
novinama“. 
 
 
KLASA:          
URBROJ:              PREDSJEDNIK 
 
 
Zagreb,        mr. sc. Andrej Plenković 
 



 

  
 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
Zbog utvrđenih velikih gubitaka koji su nastali poslovanjem Studentskog centra u Zagrebu 
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Studentski centar u Zagrebu) i Studentskog centra 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vlada Republike Hrvatske predložila je Hrvatskom 
saboru donošenje Zakona o sanaciji studentskih centara („Narodne novine“, br. 117/2001; u 
daljnjem tekstu: Zakon). Navedeni Zakon Hrvatski sabor donio je na sjednici 14. prosinca 
2001. Na temelju članaka 2. i 4. Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o 
sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici održanoj 24. siječnja 2013. 
godine („Narodne novine“, br. 11/2013). Razlozi za uvođenje sanacije bili su: stanje 
dugovanja u iznosu od 121.009.466,77 kuna na dan 31. prosinca 2012. godine, neprovođenje 
naputaka i odluka iz prve sanacije iz razdoblja 2002. – 2004. godine, odnosno neusklađivanje 
cijena smještaja i prehrane sa stvarnim troškovima, netransparentne investicije, smanjenje 
vlastitih prihoda odnosno prihoda od provizije pri privremenom zapošljavanju studenata i 
unutarnja organizacija Studentskog centra. Uvidom u završnu bilancu 2012. godine utvrđeno 
je kako u spomenuti iznos dugovanja nisu bile prijavljene sve obveze, a koje su evidentirane 
nakon zaključka poslovne godine te su u tom smislu teretile poslovnu godinu 2013. na konto 
troškova proteklih razdoblja i to u ukupnom iznosu 30.046.898,67 kuna što zajedno čini 
ukupan iznos obveza od 151.056.365,44 kuna. Sporne su ostale zatezne kamate pojedinih 
dobavljača i dobavljača s kojima je Studentski centra vodio sudski spor.  
 
Temeljem navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, u postupku provođenja sanacije 
trebalo je utvrditi vjerovnike i visinu njihovih tražbina, odrediti načine namirenja njihovih 
potraživanja, preuzeti dio tražbina koje se nisu mogle namiriti od strane Vlade Republike 
Hrvatske te procijeniti potencijalne gubitke nastale poslovanjem Studentskog centra u 
Zagrebu i donijeti pojedinačne i opće akte u cilju sprečavanja istih. Sanacijski upravitelj i 
Sanacijsko vijeće Studentskog centra u Zagrebu, kao tijela imenovana od Vlade Republike 
Hrvatske radi provođenja sanacije, pristupila su provođenju sanacije od 1. siječnja 2013. do 
danas. U 2014. godini donesen je novi Statut Studentskog centra u Zagrebu, a zatim i 
Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnik o plaćama 
i drugim naknadama radnika.  
 
Sanacijsko vijeće je u 2018. godini na zahtjev ovog Ministarstva dostavilo cjelovito izvješće 
sanacijskog postupka, iste je godine Ministarstvo financija RH obavilo proračunski nadzor 
zakonitosti i namjenskoga korištenja proračunskih sredstava u Studentskom centru u Zagrebu 
za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. godine prilikom kojeg nisu utvrđene 
nepravilnosti u poslovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2017. godini posljednji 
put osiguralo sredstva  u Državnom proračunu za potrebe sanacijskog postupka Studentskog 
centra u Zagrebu, a u razdoblju od 2013. do 2017. godine Studentskom centru u Zagrebu 
doznačilo je sredstva iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 157.900.000,00 kuna, iz 
čega je razvidno da su u tijeku provedbe sanacije podmirene sve inicijalno i naknadno 
utvrđene nepodmirene obveze prema vjerovnicima te da su ukupno zatečeni dugovi u cijelosti 
izmireni, a uvidom u godišnje financijske izvještaje Studentskog centra u Zagrebu utvrđen je 
uzastopni višegodišnji trend povećanja prihoda nad rashodima Studentskog centra u Zagrebu. 
 
Na temelju izvješća o radu Sanacijskog vijeća Studentskog centra u Zagrebu za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, Financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za 
razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. i prijedlogu završetka sanacije koje je 
prihvatilo Sanacijsko vijeće na svojoj 42. sjednici dana 24. veljače 2020. godine, te 



 

  
 

financijskih izvještaja za razdoblje od travnja 2016. godine do 31. prosinca 2019. godine, te 
Financijskog izvještaja o poslovanju Studentskog centra u Zagrebu za 2020. godinu te 
Godišnjeg izvješća o poslovanju Studentskog centra u Zagrebu za 2020. odnosno za razdoblje 
mandata trenutačne Sanacijske uprave, i na temelju kojih je razvidno da su s obzirom na sve 
pokazatelje stvoreni preduvjeti za izlazak iz sanacije i donošenje preporuke Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja za poduzimanje daljnjih radnji u svrhu završetka sanacije. 
 
Radi svega navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o završetku 
sanacije Studentskog centra u Zagrebu. 


