PLAN RADA ZA 2016.
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću

Gospić, prosinac 2015.
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1. UVOD
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću osnovano je Uredbom Vlade Republike
Hrvatske od 06. srpnja 2006. godine (Narodne novine broj 75/06.) sa sjedištem u
Gospiću na adresi Ulica bana Ivana Karlovića 16, a za obavljanje djelatnosti visoke
naobrazbe.
Dana 06. srpnja 2006. godine Veleučilištu je izdana privremena dopusnica za rad
odnosno za izvođenje nastave na tri stručna studija:
- Stručni studij Ekonomike poduzetništva;
- Stručni studij Cestovnog prometa;
- Upravni studij.
Na osnovu pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u prosincu 2009. godine, a na temelju
ostvarenih kadrovskih, prostornih i materijalnih rezultata izdaje trajnu dopusnicu za
izvođenje studijskih programa Ekonomika poduzetništva i Upravni studij, a u lipnju
2010. godine i trajnu dopusnicu za izvođenje studijskog programa Cestovni promet.
Na ovaj način je Veleučilište ispunilo svoju zakonsku obvezu za skidanjem
privremenih dopusnica, kao i za tijela Veleučilišta te steklo uvjete za skidanje oznake
privremeno, a samim tim su se stekli i uvjeti za izbor dekana, stalnog Upravnog i
Stručnog vijeća Veleučilišta krajem 2010. godine. Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja
2010. godine donijela je Uredbu o pripajanju Centra za krš Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću (NN 81/10). Navedenom Uredbom, a trenutkom upisa u sudski registar,
Veleučilište „Nikola Tesla“ postalo je pravni slijednik Centra za krš te preuzelo njihova
prava, obveze, imovinu, dokumentaciju i radnike.

Veleučilištem rukovode:
•

Upravno vijeće:
Sara-Sanela Butorac, dipl. iur – predsjednica,
Nikola Maras, inf.– dopredsjednik,
Marina Crnčić Sokol, prof., – član,
mr. sc. Ivan Šprajc, dipl. iur. - član.

•
•

V.d. dekana: dr. sc. Aleksandar Skendžić, viši predavač
Stručno vijeće:
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Dr.sc. Aleksandar Skendžić, viši predavač – v.d. dekan Veleučilišta;
Prof. dr. sc. Mehmed Alijagić – Prodekan za financije i predstavnik nastavnika
Upravnog odjela;
Kristina Devčić, viši predavač- Prodekan za nastavu i predstavnik nastavnika
Prometnog odjela;
Ivana Tonković Pražić, predavač, Pročelnica Poslovnog odjela;
Ivica Baković, viši predavač - predstavnik nastavnika Prometnog odjela;
Ivana Arbanas, predavač – predstavnik nastavnika Poslovnog odjela;
Mr.sc. Ivan Šprajc, viši predavač – predstavnik nastavnika Poslovnog odjela;
Slađana Čuljat, predavač – predstavnik nastavnika Upravnog odjela;
Mile Vičić, asistent – predstavnik suradnika Prometnog odjela;
Marija Baburić, predavač – predstavnik radnika u Stručnom vijeću;
Domagoj Barišić, predsjednik Studentskog zbora;
Idriz Džemaili – zamjenik predsjednika Studentskog zbora

2. PLAN UPISA STUDENATA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

U akademskoj godini 2015./2016. Veleučilište je, sukladno predviđenim upisnim
kvotama, u prvu godinu stručnih studija upisalo ukupno 143 studenata (91 redoviti i 52
izvanredna) putem sustava državne mature i putem razredbenog postupka. Veleučilište
„Nikola Tesla“ u Gospiću na tri stručna studija Ekonomika poduzetništva, Cestovni
promet i Upravni studij planira u akademskoj godini 2016./2017. upisati 220 redovitih i
izvanrednih studenata, dok se na specijalistički diplomski stručni studij, ukoliko bude
odobren, planira upisati 15 redovitih i 35 izvanrednih studenata. Slijedom dosadašnjeg
iskustva i realizacije plana u akademskoj godini 2016./2017. predlažemo upisne kvote
kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Planirani upis putem sustava državne mature
Upisna mjesta putem sustava državne
mature ak.god. 2015./2016.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

Planirana upisna mjesta putem sustava
državne mature ak. god. 2016./2017.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

Redni
broj

Naziv studija – mjesto
izvođenja

1.

Stručni studij Cestovni
promet – Gospić

28

11

39

30

20

50

2.

Stručni studij
Ekonomika
poduzetništva – Gospić

30

10

40

30

30

60

3.

Stručni Upravni studij
– Otočac

26

6

32

30

15

45

84

27

111

90

65

155

Sveukupno:
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Tablica 2. Planirani upis putem prijave na natječaj – razredbeni postupak
Redni
broj

Naziv studija – mjesto
izvođenja

Upisna mjesta putem prijave na natječaj –
razredbeni postupak ak.god. 2015./2016.
Redoviti
studij

Izvanredni
studij

Ukupno

Planirana upisna mjesta putem prijave na
natječaj – razredbeni postupak ak. god.
2016./2017.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

1.

Stručni studij Cestovni
promet – Gospić

2

8

10

0

20

20

2.

Stručni studij
Ekonomika
poduzetništva – Gospić

0

7

7

0

30

30

3.

Stručni Upravni studij
– Otočac

5

10

15

0

15

15

4.

Specijalistički
diplomski stručni
studij Međunarodni
poduzetnički
menadžment - Gospić

0

0

0

15

35

50

7

25

32

15

100

115

Sveukupno:

Dana 03. prosinca 2015. godine Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću sklopilo je
sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Ugovor o sufinanciranju troškova
studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (Klasa: 60211/15-01/05, Ur.broj: 2125/61-01-15-06).
Temeljem Ugovora Veleučilište se obavezalo da će u vremenu trajanja ovog
ugovora raditi na ostvarivanju općih i posebnih ciljeva definiranih u Ugovoru, a koji su
odabrani sukladno razvojnoj strategiji, veličini i raspoloživim resursima.
Ministarstvo se ovim ugovorom obvezuje osigurati dodatna proračunska sredstva
potrebna za financiranje subvencije u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017.
i 2017./2018.
Stručno vijeće Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću imenovalo je članove
Povjerenstva za praćenje realizacije Ugovor o sufinanciranju troškova studiranja
redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću u
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
Trenutno aktualno Povjerenstvo imenovano Odlukom Stručnog vijeća (Klasa:
003-08/15-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-15-186) je:

-

Dr.sc. Mehmed Alijagić, prof.v.šk.
Jadranka Pejnović, prof.
Ivana Arbanas, dipl. oec.
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3. NASTAVNO OSOBLJE
3.1. Stalno zaposleni
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću u 2015. godini zapošljavalo je 15 nastavnika
i suradnika što predstavlja smanjenje za 2 nastavnika i suradnika u odnosu na prosinac
2014. godine, a iz razloga odlaska jednog nastavnika u mirovinu kao i otkazivanja
ugovora o radu jednom nastavniku.

Tablica 3. Prikaz zaposlenih nastavnika i suradnika prema nastavnim zvanjima na
dan 22. prosinca 2015. god.
Redni broj
1. Dr.sc. Aleksandar Skendžić
2. Dr. sc. Mehmed Alijagić
3. Mr. sc. Predrag Brlek
4. Mr. sc. Ivan Šprajc
5. Dr. sc. Vlatka Ružić
6. Ivica Baković
7. Kristina Devčić
8. Jadranka Anzulović
9. Slađana Čuljat
10. Ivana Tonković Pražić
11. Mr. sc. Katerina Dulčić
12. Tomislav Lopac
13. Marija Baburić Vranešić
14. Ivana Arbanas
15. Mile Vičić

Zvanje
Viši predavač
profesor visoke škole
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
asistent

Plan Veleučilišta u 2016. godini je kadrovsko ekipiranje kroz realizaciju izdanih
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za potrebe zapošljavanja i
napredovanja nastavnika i to dva iz područja prava, a jedna iz područja tehničkih
znanosti. U slučaju dobivanja dopusnice za izvođenje specijalističkog diplomskog
stručnog studija Međunarodni poduzetnički menadžment planira se traženje suglasnosti
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za potrebe zapošljavanja barem tri
nastavnika iz odgovarajućih područja, polja i grana.
U 2015. godini provedena su 2 izbora u naslovno zvanje predavača, 1 reizbor u
nastavno zvanje višeg predavača, a četiri reizbora su u tijeku te se čeka potvrda od
strane od Stručnog vijeća Veleučilišta. Nadalje, do kraja 2015. godine pokrenut će se i
jedan izbor u zvanje višeg predavača.
Veleučilište je od Ministarstva ishodilo dvije suglasnosti: suglasnost za izbor i
zapošljavanje nastavnika iz područja društvenih znanosti, polje pravo (Klasa: 11202/15-01/04, Ur.broj: 2125/61-01-15-02) i suglasnost za izbor i zapošljavanje iz
područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili polje tehnologija prometa i transport
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(Klasa: 112-02/15-01/06, Ur.broj: 2125/61-01-15-02). Na temelju navedenih
suglasnosti u 2016. godini planira se raspisivanje javnog natječaja i zapošljavanje dva
nastavnika. U 2016. godini trojici nastavnika Veleučilišta izlazi trenutni izbor u zvanje te
se planira, ovisno o suglasnostima za izbor u više zvanje koje bi se u 2016. godini
zatražile i o samim uvjetima koje nastavnici steknu, provođenje njihovog izbora u više
nastavno zvanje ili reizbora u postojeće.
Broj nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2014. godine i 22. prosinca 2015.
godine s obzirom na nastavna zvanja prikazan je sljedećom tablicom i slikom.

Tablica 4. Stanje nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2014. i 22. prosinca
2015. – nastavna zvanja
Datum
01.prosinca
2014.
22.prosinca
2015.

Profesor visoke
škole
1

Viši predavač

Predavač

Asistent

Ukupno

8

7

1

17

1

6

7

1

15

Slika 1. Stanje nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2014. i 22. prosinca
2014. – nastavna zvanja
9
8
7
6
5
01.prosinca 2014.

4

22.prosinca 2015.

3
2
1
0
Profesor Viši predavač
visoke škole

Predavač

Asistent

3.2. Vanjski suradnici
Veleučilište kontinuirano od samog početka pokušava smanjiti broj vanjskih
suradnika te u svakoj sljedećoj akademskoj godini povećati zastupljenost vlastitim
kadrom u održavanju nastave.
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Da bi se u potpunosti nastavni planovi mogli realizirati, sklopljeni su ugovori s
nastavnicima s drugih visokih učilišta i fakulteta. Vanjski suradnici s kojima su sklopljeni
ugovori navedeni su u sljedećoj tablici.

Tablica 5. Prikaz vanjskih suradnika prema nastavnim ili znanstveno nastavnim
zvanjima u ak. god. 2015./2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
Prof. dr. sc. Petar Veić
Prof.dr.sc. Hana Horak
Prof.dr.sc. Slobodan Uzelac
Prof.dr.sc. Mirko Klarić
Prof.dr.sc. Renato Matić
Dr.sc. Marino Manin
Doc.dr. sc. Božidar Ivanković
Doc.dr.sc. Goran Kos
Dr.sc. Katica Balenović
Dr.sc. Anela Nikčević-Milković
Dr. sc. Drago Pupavac
Dr.sc. Ivan Miloš
Dr.sc. Rašid Zuko
Mr. sc. Miljenko Bošnjak
Mr.sc. Marina Rončević
Mr.sc. Branko Maković
Mr.sc. Tomislav Župić
Mr.sc. Miroslav Borković
Dr.sc. Robert Maršanić
Mr.sc. Goran Kolarić
Željko Stojanović, dipl.ing.
Anton Jukić, dipl.iur.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dr.sc. Valter Krajcar
Mr.sc. Milan Filipović
Vedrana Dramac, prof.
Damir Koščić, mag,ing.
Jadranka Pejnović, prof.
Željko Župan, mag.oec.

Redoviti profesor
Redoviti profesor
Redoviti profesor
Redoviti profesor
Izvanredni profesor
Izvanredni profesor
Izvanredni profesor
Docent
Docent
Docent
Docent
Profesor visoke škole
Profesor visoke škole
Viši predavač
Viši predavač
Viši predavač
Viši predavač
Viši predavač
Viši predavač
Predavač
Predavač
Predavač
Predavač
Stručni suradnik
Stručni suradnik
Stručni suradnik
Stručni suradnik
Stručni suradnik
Stručni suradnik

U akademskoj godini 2014./2015. u izvođenju nastave sudjelovalo je 24 vanjska
suradnika, dok u akademskoj godini 2015./2016. u nastavi sudjeluje 29 vanjskih
suradnika. Iz prikazanog je vidljivo kako se broj istih u novoj akademskoj godini povećao
za pet vanjskih suradnika.
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Broj vanjskih suradnika u akademskoj godini 2014./2015. i 2014./2015. s
obzirom na znanstveno-nastavna i nastavna zvanja prikazan je sljedećom tablicom i
slikom.

Tablica 6. Broj vanjskih suradnika u akademskoj godini 2013./2014., 2014./2015.
i 2015./2016. s obzirom na znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.
Redoviti
profesor

Izvanredni
profesor

Docent

Viši
asistent

Profesor
visoke
škole

Viši
predavač

Predavač

Asistent

Stručni
suradnik

Ukupno

Akademska
godina

2013./2014.

5

3

1

2

2

3

7

1

3

27

2014./2015.
2015./2016.

2
4

2
3

1
4

0
0

3
2

7
6

3
4

0
0

6
6

24
29

Slika 2. Broj vanjskih suradnika u akademskoj godini 2013./2014., 2014./2015. i
2015./2016. s obzirom na znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.
8
7
6
5
4
3

2013./2014.

2

2014./2015.

1
0

2015./2016.

Podaci o pokrivenosti nastave vanjskim suradnicima za sva tri nastavna odjela i
ukupno za Veleučilište za akademske godine 2010./2011., 2011./2012./2012./2013.,
2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. prikazani su sljedećom tablicom i slikom.
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Tablica 7. Pokrivenost nastave vanjskim suradnicima

Poslovni odjel

2010./
2011.
34,20%

2011./
2012.
26,73%

2012./
2013.
29,59%

2013./
2014.*
21,57%

2014./
2015.**
36,9%

2015./
2016.***
20,40%

Prometni odjel

45,25%

44,00%

32,74%

35,13%

49,9%

53,82%

Upravni odjel

78,10%

55,07%

55,62%

47,37%

38,7%

43,25%

Veleučilište

51,17%

41,55%

38,43%

33,86%

42,24%

39,31%

Odjeli

Napomena:
* stanje početkom akademske godine,
** stanje 01. prosinca 2014.
*** stanje 22. prosinca 2015.

Slika 3. Prikaz pokrivenosti nastave vanjskim suradnicima
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Poslovni odjel

30,00%

Prometni odjel

20,00%

Upravni odjel

10,00%
0,00%

Veleučilište vodi brigu o pokrivenosti nastave vlastitim kadrom. U akademskoj
godini 2015./2016. pokrivenost nastave vlastitim kadrom za sva tri nastavna odjela na
Veleučilištu iznosi 60,69%, što unatoč nešto većem broju angažiranih vanjskih
suradnika, predstavlja povećanje u pokrivenosti nastave vlastitim kadrom od 3,12
postotnih poena.
Pokrivenost nastave vlastitim kadrom za razdoblje od 2010./2011. do
2015./2016. prikazana je sljedećom tablicom i slikom.
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Tablica 8. Pokrivenost nastave vlastitim kadrom

Poslovni odjel

2010./
2011.
65,80%

2011./
2012.
73,27%

2012./
2013.
70,41%

2013./
2014.*
78,43%

2014./
2015.**
63,1%

2015./
2016.***
79,60%

Prometni odjel

54,75%

56,00%

67,26%

64,87%

50,1%

46,18%

Upravni odjel

21,90%

44,93%

44,38%

52,63%

61,3%

56,75%

Veleučilište

48,83%

58,45%

61,57%

66,14%

57,76%

60,69%

Odjeli

Napomena:
* stanje početkom akademske godine,
** stanje 01. prosinca 2014.
*** stanje 22. prosinca 2015.

Slika 4. Prikaz pokrivenosti nastave vlastitim kadrom
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Poslovni odjel

30,00%

Prometni odjel

20,00%

Upravni odjel

10,00%
0,00%

Padu pokrivenosti vlastitim kadrom na Prometnom i Upravnom odjelu odjelu
sigurno je doprinijela i činjenica da je jedna zaposlenica dio godine bila na porodiljnom
dopustu, jedna na dužem bolovanju te i činjenica da je jedan nastavnik otišao u
mirovinu, a s jednim je raskinut ugovor o radu.

4. ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Tijekom 2015. godine nije bilo novog zapošljavanja administrativnog osoblja.
Tijekom 2016. godine ne planira se novo zapošljavanje administrativnog Popis
administrativnog osoblja prikazan je sljedećom tablicom.
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Tablica 9. Prikaz administrativnog i pomoćnog osoblja
Administrativno osoblje
1.
Dubravka Valčić Uzelac, dipl.iur.
2.
Slavica Netahli, dipl. oec.
3.
4.

Katarina Bubaš-Grandić, struč.
spec.oec.
Danijela Šutić, bacc.admin.publ.

5.

Maja Tomaić Serdar, dipl. učitelj

6.

Anita Maras, bacc.admin.publ.

7.

Ksenija Žubrinić, bacc. oec.

8.

Marina Mataija Jurišić, struč.
spec.oec.
Magdalena Župan
Marina Jurčić, bacc.oec.
Jadranka Pejnović, dipl. biolog

9.
10.
11.
12.

Željko Župan, dipl. ing. kemije i mag.
oec.

Pomoćno osoblje
1.
Marinko Žarković
2.
Jelena Sokolić
3.
Katica Mataija
4.
Mandica Sertić

Tajnik Veleučilišta
Voditelj odjela financijsko-računovodstvenih
poslova
Stručni savjetnik za određene poslove ( u uredu
dekana)
Voditelj odjela za studentska pitanja, studentski
standard i informatičke poslove
Voditelj pododsjeka za studentska pitanja i
studentski standard
Voditelj pododsjeka za studentski standard i
plansko-analitičke poslove
Voditelj pododsjeka za studentska pitanja i
studentski standard
Viši stručni referent
Knjižničar
Voditelj računovodstva
Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi - Centar za
krš
Stručni suradnik - Centar za krš

Domar
Spremačica
Spremačica
Spremačica, Otočac

5. PLANIRANE AKTIVNOSTI NASTAVNIH ODJELA
U akademskoj godini 2015./2016. na nivou svih odjela planira se kontinuirano
izvođenje svih oblika nastave sukladno akademskom kalendaru, obrane završnih radova
te organiziranje svečane promocije studenata. U svrhu praćenja kvalitete cjelokupnog
nastavnog procesa na kraju svakog semestra provest će se anonimne studentske ankete
za svaki kolegij. Rezultati anketa će se analizirati unutar nastavnih odjela, ali će se
rezultati raspraviti i s predstavnicima studenata.
Upisi studenata u novu akademsku godinu provest će se putem sustava državne
mature kao i putem razredbenog postupka u skladu s predloženim te odobrenim
upisnim kvotama. Planira se i provođenje razredbenog postupka za upise na
specijalistički diplomski stručni studij, ukoliko isti bude odobren.
Svi studijski programi odnosno izvedbeni nastavni planovi za nadolazeću
akademsku godinu (2016./2017.) analizirat će se te ukoliko se pokaže potrebnim
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izmijeniti u mjeri u kojoj njihov sadržaj mora pratiti odgovarajuće promjene (npr.
promjene u zakonodavstvu).
Nadalje, sustav za udaljeno učenje Loomen (CARNet) nastojat će se proširiti za
sve kolegije za koje sada nije u upotrebi što će olakšati pristup nastavnim materijalima
za studente. U 2015. sustav ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) uveden je u
primjenu na svim godinama studija. Također, moguća je prijava/odjava ispita, ispis
potvrda studentima i ostalo.
Tijekom 2015./2016. sustav voditelja studenata proširen je za studente na prvoj
godini svih stručnih studija Veleučilišta. Svrha ovog sustava je olakšati studentima
studiranje na prvoj godini studija te time studiranje učiniti uspješnijim. Tako su
početkom godine imenovani nastavnici – voditelji studenata te su im dodiljene
studentske grupe. Sukladno Pravilniku o voditeljima studenata, nastavnici će kroz
akademsku godinu održavati sastanke sa studentskim grupama i pomagati im u
rješavanju njihovih eventualnih problema.
Nastavnici na svim odjelima nastavit će svoje stručno te znanstveno
usavršavanje. Veleučilište planira održati, a po mogućnosti i unaprijediti dostignutu
razinu stručno-znanstvenih publikacija te sudjelovanja nastavnika Veleučilišta na
stručno-znanstvenim skupovima, sve u cilju ispunjavanja uvjeta za izbor/reizbor u
nastavna zvanja.
Naposlijetku, dobivanjem Erasmus+ povelje stječu se uvjeti za povećanje
mobilnosti nastavnika Veleučilišta, a sukladno posebnim međuinstitucionalnim
sporazumima.
Radovi koje su objavili nastavnici Veleučilišta u 2015. godini su:
1. Alijagić, M.i ostali (2015.) „Berzansko poslovanje“. Grafis d.o.o. Cazin, 2015., ISBN 9789958-667-36-7
2. Alijagić, M. (2015.) „Upravljanje poslovnim financijama“, recenzirana skripta, webizdanje, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću.
3. Alijagić, M. (2015.) „Financiranje javne uprave“, recenzirana skripta, web-izdanje,
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću.
4. Perišić, A., Devčić, K. i Kontić, P. (2015.). “Predviđanje dolazaka turista u Republiku
Hrvatsku koristeći Google trend”, 2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija
„Izazovi današnjice: turizam i lokalni razvoj“, 01. – 03. listopada 2015. u Šibeniku.
5. Devčić, K., Ivanković, B. (2015.) Matematika - zbirka zadataka. Veleučilište „Nikola Tesla“
u Gospiću – recenziran i kategoriziran nastavni materijal objavljen u elektronskom obliku,
ISBN 978-953-56202-6-6, UDK 51(076)
6. Horvat, R., Šoštarić, M., Brlek, P., Perkec, B.: Utjecaj pogrešaka vozača u tehnici vožnje na
sigurnost cestovnog prometa", 39. stručni seminar "CESTE 2015", Novigrad, 1719.03.2015.
7. Šprajc, I., Šoštarec, A. (2015.) Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima
javnih nabavki; hrvatski slučaj, u: „Menadžment javnih nabavki (časopis za teoriju i
praksu javnih nabavki)“, br. 1/2015, str. 35-51
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8. Šprajc , I. (2015.) Načela djelovanja udruga prema Zakonu o udrugama, u: „Pravni
vjesnik“ – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, br. 1/2015, str. 157-177, (pregledni
znanstveni
rad)
dostupno
na:
www.pravos.unios.hr/pfo/sites/default/files/Vjesnik.pdf/Izdanja/Pravnivjesnik-2015-1.pdf;
9. Šprajc, I. (201.5) O važnosti jednog rješenja Državne komisije za kontrolu
postupaka javne nabave, u: „Hrvatska pravna revija“ br. 5/2015, str.50-54
10. Šprajc, I. (2015.) Korištenje izvanrednih pravnih lijekova protiv upravnih akata
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, u: „Hrvatska pravna revija“
br. 1/2015, str. 20-31 (pregledni znanstveni rad);
11. Skendžić, A., Kovačić B. Tijan, E. (2015.) Wireless Network Security
recommendations Using the Application for Security Evaluation // e-Institiutions
Openness, Accessibility and Preservation / Karen Anderson, Luciana Duranti, Rafal
Jaworski, Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, Vladimir Mateljan (ur.). Zagreb : FFZG Odsjek za informacije i komunikacijske znanosti, 2015. 287-298 (predavanje,
međunarodna recenzija, znanstveni rad)
12. Pupavac, D., Župić, T., Baković, I. (2015.) Učinci izgradnje autoceste A1 na
održivost turizma podvelebitskog primorja, ERAZ, Beograd, 2015.
13. Grbavac J., Grbavac, V. Baković, I. (2015.) Uloga poslovnih komunikacija u
strateškom menadžmentu organizacija, travanj, 2015. Pregledni članak – Review
14. Dulčić, K. New Media and Civil Liability, International Scientific Publications,
Media & Mass Communication, Volume 3, (2014.). (str. 117.-125.)
15. Dulčić, K. New Technology User Liability for Data Loss and Damages, Procedings
of ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 1 (2015), No.
1, (str. 303-309)
16. Ružić, V., Špehar, M. (2015.) „Comparative analysis of work motivation – what
motivates current and what future employees?“, IV. Međunarodna naučna
konferenciju EEE 2015., Beograd, 14.-16. October 2015. (rad sa studentom)

 Ekonomika poduzetništva
U akademskoj godini 2015./2016. na Poslovnom odjelu Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću planirano je provođenje terenske nastave te više predavanja gostujućih
predavača. Nadalje, planira se nastavak stručnog usavršavanja nastavnika na Poslovnom
odjelu kao i sudjelovanje na različitim stručno-znanstvenim skupovima.
U akademskoj godini 2015./2016. na Poslovnom odjelu Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću pored kontinuiranog izvođenja nastave, konzultacija i ispitnih rokova planira
se nabava 7 naslova stručne literature:
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1. Grgić, M., Builas, V.: Međunarodna ekonomija, Lares Plus, 2008., (za kolegij
Međunarodna ekonomija – 1 primjerak),
2. Businees Vocabulary in Use, Intermediate; Bill Mascule, Cambridge. 2nd Edition;
(za kolegije Poslovni engleski jezik I i Poslovni engleski jezik II – 1 primjerak),
3. Business Letters for All, Intermediate; Bill Mascule, Cambridge (za kolegije
Poslovni engleski jezik I i Poslovni engleski jezik II – 1 primjerak),
4. Bertha J. Naterop, Erich Weis, Eva Haberfellneer, Oxford University Press;
Business English Dictionary, Longman, (za kolegije Poslovni engleski jezik I i
Poslovni engleski jezik II – 1 primjerak),
5. Pupavac, D., „Etika za menadžere“. Veleučilište u Rijeci, 2006., (za kolegij Etika i
društvena odgovornost – 1 primjerak)
6. Jurić, H., Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb 2010., (za kolegij
Etika i društvena odgovornost – 1 primjerak),
7. Pirjevec, B., Kesar O., "Počela turizma", Mikrorad i Ekonomski fakultet, Zagreb,
2002., (za kolegij Osnove turizma – 1 primjerak),
 Prometni odjel
U akademskoj godini 2015./2016. na Prometnom odjelu, uz kontinuirano
izvođenje nastave, konzultacija i ispitnih rokova, planiraju se i druge aktivnosti. Planira
se odlazak nastavnog osoblja na domaće i međunarodne konferencije.
Na Prometnom odjelu jedan nastavnik je otišao u mirovinu te je od Ministarstva
zatražena dopusnica za raspisivanje natječaja. Navedena dopusnica je ishođena, natječaj
raspisan, međutim nije bilo zainteresiranih kandidata. U međuvremenu je od
Ministarstva ishođena dopusnica za raspisivanje natječaja za inžinjera strojarstva.
Dopusnica je dobivena, a natječaj se planira raspisati u 2016. godini.
U akademskoj godini 2015./2016. planira se izvođenje terenskih nastava ovisno o
raspoloživim financijskim sredstvima i to u obliku stručnih posjeta terminalu Jankomir u
Zagrebu, Luka Rijeka/Koper, tunel Mala Kapela, Lidl – Perušić. Svi posjeti trajali bi jedan
po dan.
Nadalje, planira se i organizacija tribina i predavanja gostujućih predavača iz
područja različitih kolegija (kao npr. Infrastruktura cestovnog prometa, Prometna
tehnika, Sigurnost cestovnog prometa, Forenzika očevida prometnih nesreća). Za sve
tribine i predavanja koja će se održati, kratak osvrt uz fotodokumentaciju bit će
dostupan na web stranicama Veleučilišta.
Takodjer se planira odlazak u Češku nastavnika mr. sc. Predraga Brleka, v.pred.
na erasmus razmjenu nastavnog osoblja.
Nadalje, u planu je nabava literature za stručni studij Cestovnog prometa s ciljem
formiranja knjižnog fonda koji će u potpunosti pokriti potrebne kako studenata tako i
nastavnog osoblja. Planirana nabava literature za akademsku godinu 2015./2016. je:
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1. Brodić, T. Osnove elektrotehnike i elektronike. Veleučilište u Rijeci, 2007. (za
kolegij Osnove elektrotehnike i elektronike)
2. Muftić, O. Mehanika I - statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. (za kolegij
Tehnička mehanika
3. Dundović, Č. Kesić, B. Tehnologija i organizacija luka. Sveučilište u Rijeci,
Pomorski fakultet u Rijeci. Rijeka, 2001. (za kolegij Robno distribucijski centri i
terminali)
4. Marvin, I. Transporteri. Zagreb, 1999. (za kolegij Prekrcajna sredstva I)
Također, planira se obnoviti pretplata na časopise:
1. „Suvremeni promet“, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb.

 Upravni odjel
U radu Upravnog odjela u akademskoj godini 2015./2016. na sve tri studijske
godine planira se kontinuirano izvođenje nastave, ispita, konzultacija i drugih oblika
nastave. I nadalje, postoji potreba za zapošljavanjem još jednog nastavnika u kontekstu
povoljnijeg omjera broja stalnih zaposlenika i vanjskih suradnika, a sukladno tome i veće
pokrivenosti nastave vlastitim kadrom.
U akademskoj godini 2015./2016. planira se nabava stručne literature, i to:
1. Omejec, J. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi
Europskog suda za ljudska prava – Strasbourški aquis, Novi informator, Zagreb,
(za većinu pozitivno-pravnih kolegija; npr. Upravno pravo, Ustavno pravo, Uvod u
europsko pravo – 2 primjerka),
2. Izbor odluka Visokog upravnog suda RH za 2013, Narodne novine, Zagreb, 2014
(za kolegij Upravno pravo, Pravo neprofitnih organizacija – 1 primjerak).
3. Crnić, I.: Odštetno pravo, II. izdanje, Zagreb, Zgombić & Partneri, 2008., ISBN:
978953634853, 3 primjerka
4. Gorenc, Kačer, Momčinović, Slakoper, Vukmir, Belanić: Obvezno pravo, posebni
dio I. pojedini ugovori, Novi informator, Zagreb, 2013., 2 primjerka
5. Upravno pravo, grupa autora, Mate, Zagreb, 2016. (kolegiji Upravno
pravo,Temelji upravne znanosti, 2 primjerka)
Nadalje, planira se i obnavljanje pretplate na časopis Hrvatska pravna revija te
nastavak pretplate na internetsko izdanje časopisa Novi informator.
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6. PLANIRANO ULAGANJE U PROSTORNE KAPACITETE
Veleučilište na adresi Gospić, Bana Ivana Karlovića 16 ima zgradu u svom
vlasništvu sa 1000 m2 iskoristivog prostora opremljenog kabinetima i učionicama, ali
radi povećanja broja studenata, a do sada se pokazala potreba za proširenjem kapaciteta
pa je za 2016. godinu predviđen nastavak radova na dogradnji zgrade na postojećoj
lokaciji s približno 600 m² iskoristivog prostora.
Tijekom 2015. godine djelomično je završena II. faza, a ovisno o raspoloživim
sredstvima, plan je pokrenuti i provesti III. fazu dogradnje te okončati radove.
Veleučilište djeluje i na lokaciji u Otočcu, Trg dr. Franje Tuđmana 5, u zgradi koju
je Grad Otočac dao Veleučilištu na trajno korištenje. U zgradi postoje uvjeti za rad, ali se
kontinuirano nastoji poboljšati opremljenost učionica i kabineta.
Zbog neizvjesnosti završetka radova na novom krilu zgrade Veleučilišta u 2016.
godini u slučaju dobivanja dopusnice i pokretanja specijalističkog studija planira se
najam prostora od strane Sveučilišta u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću
kao i mogućnost besplatnog ustupanja prostora Hrvatske gospodarske komore –
Županijska komora Otočac.
U 2016. godini planira se najam prostora za izvođenje studijskog programa
Specijalističko diplomskog studija „Međunarodni poduzetnički menadžment, ukoliko
Veleučilište dobije suglasnost od Agencije za znanosti i visoko obrazovanje.
Planiraju se dodatna ulaganja u svim segmentima Veleučilišta radi daljnjeg
jačanja i razvoja.

7. PLANIRANA IZDAVAČKA DJELATNOST
Tijekom 2016. godine Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću izdavačke aktivnosti
temeljiti će se na Planu izdavačke djelatnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za
2016. godinu (Kl.: 602-10/15-01/04; Ur.broj: 2125/61-01-15-14) koji je usvojen na 8.
sjednici Povjerenstva za izdavačku djelatnost, a koja je održana 10. prosinca 2015.
godine.
U Plan za izdavačku djelatnost u 2016. godini uključeni su nastavni materijali
nastavnika u stalnom radnom odnosu na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću(udžbenici, zbirke zadataka, skripte), kao i zbornik radova planirane 3.
interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem
„Održivi razvoj ruralnih krajeva 2016.“ koja će se provoditi u organizaciji Veleučilišta.
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Financiranje i sufinanciranje izdavanja publikacija iz Plana za izdavačku
djelatnost za 2016. godinu,kao i nabava literature za knjižnicu Veleučilišta, realizirati će
se sukladno financijskim mogućnostima Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću te
Financijskom planu za 2016. godinu.

8. PLANIRANE AKTIVNOSTI U SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE
Tijekom 2016. godine Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću nastavlja s provođenjem aktivnosti sukladno Planu rada povjerenstva
za osiguravanje kvalitete u 2016. godini (Kl.: 003-06/15-01/03; Ur.broj: 2125/61-0115-14) koji je usvojen na 12. sjednici povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta
„Nikola Tesla“ u Gospiću, održane dana 22. prosinca 2015. godine. Planirane aktivnosti
Veleučilišta u cilju jačanja i osiguravanja sustava kvalitete temelje se na Priručniku za
osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
Temeljem Zaključka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Kl.: 602-04/1209/0009; Ur.broj: 355-02-03-14-17; od 25. studenog 2014.g.) kojim je prihvaćeno
Završno izvješće Povjerenstva za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava
osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, definirano je i ponavljanje
vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete nakon isteka 18
mjeseci od prihvaćanja Završnog izvješća, što je svibanj 2016. godine. Prema
prihvaćenom Završnom izvješću iz 2014. godine Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
nalazilo se na prijelazu između početne i razvijene faze.Veleučilište je u skladu sa
preporukama poduzelo određene aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja
kvalitete te se nadamo da će nakon ponovljene vanjske neovisne periodične prosudbe
sustava osiguravanja kvalitete ishodovati certifikat. Certifikat se izdaje ukoliko
Povjerenstvo za vanjsku prosudbu utvrdi da je jedan od sedam standarda (ESG) prema
kriterijima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u početnoj fazi, a svi ostali u
razvijenoj fazi.

9. PLANIRANA DOMAĆA I MEĐUNARODNA SURADNJA
Domaća suradnja
Jedna od temeljnih zadaća Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću je razvoj
gospodarstva i društva u cjelini. Veleučilište se mora postaviti kao jedan od pokretača
društvenoga razvoja, pogotovo u sadašnjem specifičnom i gospodarski teškom trenutku.
Dio istraživačkih aktivnosti sustavno i organizirano usmjerit će se prema temeljnim,
razvojnim i primijenjenim istraživanjima za potrebe gospodarstva i zajednice u kojoj
Veleučilište djeluje (državna uprava, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave).
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Upravo zbog navedenog, Veleučilište „Nikola Tesla“ će u 2015. godini nastaviti
trend intenziviranja različitih oblika domaće i međunarodne suradnje. Danas
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ima sklopljene ugovore i sporazume o suradnji sa
slijedećim domaćim visokoškolskim ustanovama i institucijama sa kojima se u cilju
stvaranja boljih uvjeta za izvođenje nastave suradnja nastavlja i u 2015. godini:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravni fakultet u Rijeci
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
Veleučilište u Rijeci
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu
Hrvatsko znanstveno društvo za promet
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Istovremeno, s ciljem da se izrade projekti i unaprijede nastavni procesi, posebno u
dijelu izvođenja stručne prakse i uključivanja priznatih stručnjaka iz prakse u nastavni
proces te da se pomogne u transferu tehnologija i obrazovanja novih profila
visokoobrazovanih stručnjaka potrebnih gospodarstvu, do sada su već potpisani ugovori
o suradnji sa slijedećim institucijama/jedinicama lokalne i područne samouprave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ličko-senjska županija
Grad Otočac
TD Rijeka Promet d.d.
Općina Lovinac
Općina Perušić
HEP ODS Elektrolika Gospić
Općina Vrhovine
Općina Plitvička jezera
Općina Karlobag
Županijska uprava za ceste
JU Pećinski park Grabovača
HAC ONC
Nacionalni park Plitvička Jezera
Trgo-invest
Elmas d.o.o
Futura trade

Godine 2015. održana su i javna predavanja gostujućih predavača (suradnika) sa
temama koje su od interesa za regionalnu lokalnu upravu i samoupravu i to:
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1.
dr. sc. Rajko Horvat (08.12.2015) Tema: Infrastruktura cestovnog prometa u
funkciji sigurnosti prometa
2. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac (28.09.2015) Tema: Uspješan voditelj / Dužnosnik /
Menadžer u socijalnim konfliktima
3. Ante Nevistić (01.06.2015) Tema: Planiranje prometa u gradovima – Primjer Grada
Zagreba
4.
Dr. sc. Joso Brajković (29.05.2015) Tema: Stanje i mogućnosti gospodarskog
razvitka gorske hrvatske.
U 2016. godini planira se sklapanje dodatnih sporazuma o suradnji sa
visokoškolskim ustanovama, gospodarskim subjektima, institucijama te jedinicama
lokalne i područne samouprave.

Međunarodna suradnja
Internacionalizacija visokoškolskog obrazovanja nesumnjivo donosi mnoge
dobrobiti: prije svega, protok informacija i ideja, iskustava, razmjenu mišljenja,
upoznavanje s primjerima dobre (i manje dobre) prakse. Štoviše, u globaliziranom,
višestruko umreženom svijetu, zatvaranje u vlastiti dom i dvorište ne samo da nije
poželjno, nego je praktički i nemoguće. Današnja generacija studenata, kao i generacije
koje će tek doći, komuniciraju i razmišljaju globalno.
Veleučilište je tijekom 2015. godine ishodilo Erasmus+ povelju za visoko
obrazovanje (ECHE).
U nadolazećem razdoblju potrebno staviti još veći naglasak na međunarodnu
suradnju i sudjelovanje u međunarodnim i europskim projektima. Veleučilište se treba
više otvoriti prema svijetu i iskoristiti mogućnosti koje se pružaju kroz međunarodne
natječaje i fondove. Međunarodna suradnja Veleučilišta bi se trebala odvijati i razvijati
na temelju do sada potpisanih ugovora o suradnji, ali i novih ugovora, a posebice
sudjelovanjem u programima razmjene, zajedničke organizacije znanstvenih skupova,
ljetnih škola, rada na projektima, suradnje u izdavanju časopisa i znanstvenih
publikacija, te putem razmjene studenata i nastavnika koji su vezani za Erasmus+
povelju za visoko obrazovanje (ECHE).
Veleučilište će nastojati da se popis potpisanih ugovora i dalje širi i ažurira s
visokim školama koji imaju studijske programe koji su kompatibilni našima.
Veleučilište je tijekom 2015. godine raspisalo natječaj za mobilnost nastavnog i
nenastavnog osoblja kao i mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa. Natječaji
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su završeni te su izabrani kandidati koji se upućuju u realizaciju programa. Važno je za
istaknuti kako Velučilište po prvi put upućuje studenta na obavljanje semestralne
stručne prakse u inozemstvo (Manchester-UK). Također, krajem 2015. godine održana je i
prezentacija druge Erasmus studentske mreže Hrvatska (ESN Hrvatska) studentima
Veleučilišta. U 2016. godini očekujemo daljnju suradnju.

Planirane aktivnosti:
1. Daljnja implementacija i provođenje razmjene studenata i nastavnog i
nenastavnog osoblja Erasmus+ povelje za visoko obrazovanje (ECHE) i u 2016.
godini
2. Sklapanje dodatnih sporazuma o suradnji sa visokoškolskim ustanovama,
gospodarskim subjektima i produživanje postojećih ugovora.
Danas Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ima sklopljene ugovore i sporazume o
suradnji te bilateralni sporazumi sa slijedećim međunarodnim visokoškolskim
ustanovama i institucijama:
1. Univerzitet "St. Ktiment Ohridski - Bitola", Faculty of Technical Sciences – Bitola
2. Institute of Technology and Business in Česke Budejovice, Česke Budejovica,
Czech Republic
3. Univerzitet Poslovnih studija u Banja Luci
4. Slobomir S Univerzitet Bijeljina-Doboj
5. Visoka železnička škola strukovnih studija Beograd
6. "Logos Centar" College, Mostar, BiH
7. Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenija
8. Školski center Postojna-viša strokovna šola, Postojna, Slovenija
9. Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, Makedonija
10. International University College, Albena, Bugarska
Cjeloživotno obrazovanje
Zbog brzog razvoja informacijskih i znanstvenih disciplina, promjena u
tehnologiji i načinu proizvodnje, promjena u gospodarstvu, dinamičnog razvoja tržišta
rada, akademsko obrazovanje brzo zastarijeva i nije u stanju udovoljiti svim zahtjevima
gospodarstva i modernog društva.
Cjeloživotno obrazovanje je izuzetno važno u podizanju razine znanja,
kompetencija i vještina. Dobro osmišljeni programi cjeloživotnog obrazovanja ubuduće
će imati sve važniju ulogu u društvu. Ustroj i izvođenje programa stalnog stručnog
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usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja u interesu je
našeg Veleučilišta.
U 2016. godini provest će se akreditacijski postupak za slijedeće programe:
1. Usavršavanje iz informatike-dobivanje odobrenja
2. Izobrazba u području javne nabave-dobivanje odobrenja
Također, Veleučilište će nastojati uspostaviti čvršću suradnju sa Zavodom za
zapošljavanje.
Slijedom navedenog, Veleučilište „Nikola Tesla“ će u 2016. godini poticati sve
oblike domaće i međunarodne suradnje kako bi se stvorili uvjeti za unapređenje
suradnje u onim područjima u kojima iste do sada nije bilo te kreirati programe i
tečajeve koji će Veleučilište aktivno uključiti na tržište u cilju ostvarenja odgovarajućih
financijskih učinaka.

10. PLANIRANE STRUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Planirane stručno-istraživačke aktivnosti odnose se na znanstveno-stručne i
istraživačke aktivnosti nastavnika i suradnika na svim nastavnim odjelima Veleučilišta
kao i zaposlenika stručno-istraživačkog centra - Centra za krš na seminarima,
savjetovanjima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, stručna suradnja sa
gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire, izrada stručnih i istraživačkih projekata
sukladno financijskim mogućnostima Veleučilišta i/ili raspoloživim fondovima,
organizacija javnih predavanja, okruglih stolova te organizacija 3. interdisciplinarne
znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj
ruralnih krajeva 2016.“. Centar za krš - stručno istraživački centar ima zadaću
koordiniranja stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta.
1. Sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, konferencijama, znanstvenostručnim skupovima
Nastavnici i suradnici svih nastavnih odjela Veleučilišta kao i zaposlenici Centra
za krš aktivno će sudjelovati na seminarima, savjetovanjima, konferencijama,
znanstveno-stručnim skupovima tijekom 2016. godine.
Financiranje i sufinanciranje sudjelovanja zaposlenika Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću na konferencijama i znanstveno-stručnim skupovima biti će obuhvaćeno
Financijskim planom za 2016. godinu.
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2. Stručna suradnja s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire te
poticanje aktivnosti vezanih uz sudjelovanje u zajedničkim projektima
(usluge, ekspertize, istraživanja, izrada stručnih elaborata, itd)
Ovisno o potrebama lokalne zajednice i gospodarskih subjekata kao i
mogućnostima financiranja projekata kroz otvorene fondove Veleučilište će se aktivno
uključiti u predlaganje, sudjelovanje i realizaciju projekata u cilju jačanja gospodarskih
aktivnosti regije i promocije održivog razvoja.
Kao član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću će i tijekom 2016.g. nastaviti suradnju u izradi i
realizaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014.-2020. u
području zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini.
Kao član LAG-LIKA (Lokalna akcijska grupa-Lika) Veleučilište „Nikola Tesla“ u
Gospiću tijekom 2016. g. nastavlja suradnju sa ostalim članicama LAG-a u organizaciji
zajedničkih stručnih skupova kao i osmišljavanju i realizaciji zajedničkih projekata u
cilju jačanja i promocije održivog razvoja regije.
3. Stručno-istraživački projekti
S obzirom na ljudski potencijal Veleučilišta koji se odnosi prije svega na
visokoobrazovne stručnjake u području društvenih (ekonomija i pravo) i tehničkih
(promet) znanosti, Veleučilište se nastoji aktivnije uključiti u gospodarsku razvojnu
strategiju regije, ali i šire. Stoga je i tijekom 2015. godine pokrenuta, a aktivnost će se
nastaviti i u 2016. godini, izrada baze ljudskih potencijala za sudjelovanje u znanstvenostručnim projektima ovisno o stručnosti kao i području interesa. Ova je aktivnost
pokrenuta iz razloga nužne potrebe za što aktivnijim uključivanje nastavnika-stručnjaka
u stručno-istraživačke projekte čiji je cilj doprinos gospodarskom razvoju našeg
okruženja te jačanje kvalitete znanstveno-stručne djelatnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću.
Kako je jedan od temeljnih ciljeva Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću davanje
stručnog doprinosa razvoju regije i društva općenito i tijekom 2016. godine planira se
pokretanje 2 stručno-istraživačka projekta samostalno i/ili u suradnji sa gospodarskim i
javnim sektorom u regiji, a čiji je cilj jačanje gospodarskih aktivnosti regije, promocija
održivog razvoja i razvoj ljudskih potencijala. Projekti će biti realizirani ovisno o
raspoloživim financijskim sredstvima Veleučilišta i/ili drugih dostupnih izvora
financiranja (fondovi).
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4. Organizacija javnih tribina, okruglih stolova i konferencije
U cilju ječanja gospodarskih aktivnosti u regiji tijekom 2016. godine u organizaciji
Veleučilišta održati će se 2 znanstveno-stručna predavanja.Teme predavanja bazirati
ćemo na promociji gospodarskih aktivnost koje se odnose na održivi gospodarski razvoj.
Tijekom 2016. godine planira se i organizacija, 3. interdisciplinarne znanstvenostručne konferencije „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2016. godine“. Veleučilište „Nikola
Tesla“ u Gospiću svake dvije godine organizira konferenciju na temu održivi razvoj
ruralnih krajeva. Iz iskustva prošle dvije konferencije (2012. i 2014.) ova je tema
izuzetno aktualna s obzirom da objedinjuje interdisciplinarna stručno-znanstvena
dostignuća koja se bave temom održivog razvoja ruralnih krajeva.

11. PLANIRANE INVESTICIJE
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je javno Veleučilište koje se financira iz
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda ostvarenih na
tržištu. Izvori financiranja rashoda poslovanja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za
2016. godinu detaljno su obrazloženi u Privremenom financijskom planu za 2016.
godinu.
Tijekom 2016. godine planira se nabava pet jedinica klima uređaja radi
klimatizacije dijela zgrade Veleučilišta na adresi Bana Ivana Karlovića br. 16.

12. PLANIRANI NOVI STUDIJSKI PROGRAMI
Elaborat za specijalistički diplomski stručni studij Međunarodni poduzetnički
menadžment je u lipnju 2014. godine poslan na recenziju u Agenciju za znanost i visoko
obrazovanje.
U listopadu 2015. godine Veleučilište je posjetilo Povjerenstvo za akreditaciju
novih studijskih programa vezano za elaborat predloženog studijskog programa.
Izvješće Povjerenstva bilo je negativno, međutim Uprava Veleučilišta poslala je
očitovanje na dobiveno izvješće i u ovom trenutku nikakav odgovor nije stigao.
Veleučilište je također u pripremi novog dodiplomskog studija.

13. ZAKLJUČAK
Iz svega navedenog vidljivo je da je u 2016. godini pred nama jedan od važnih
koraka, jačanje kadrovske strukture kroz usavršavanje i napredovanje, proširenje
suradnje sa visokim učilištima u Hrvatskoj, regionalna i međunarodna suradnja sa
visokoškolskim ustanovama, što veća suradnja sa Studentskim zborom i predstavnicima
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Na temelju dl. 28. Statuta Veteudiliita (Nikola Teslo u Gospiiu od 30. oZujka 2010. god.
(Klasa:003-08/10-01/01, Ur.brq:2125/61-01-10-04), Izmjene i dopune Statuta Veleudiliita
,,Nikola Tesla" u Gospiiu od 24. rujna 2010. god. (Klasa:003-08 /10-01/01: Ur.broJ:2125/610l-10-07) te Statuta o ianjenama i dopunama Statuta Veleudilista ,Nikola Tesla,'u GospiCu
od 18. velade 2014. god. (Klasa:003-05/14 -01101: IJr.brq.,2125161-01-14-01)., na 6. sje<lnici
oddanoj dana 29. posinca 2015. god., Upravno vijede donijelo je:

O

DLU KU
L

Donosi se Plan rada Veleudili3ta ,Nikola Tesla"

u cospiiu za 2016. god. t

predlozenom obliku.

IL
Plan rada Veleudili5ta ,,Nikola Tesla" u Gospi6u za 2016. godinu sastarni je dio ove
Odluke.

IIL
Ova Odluka stupa na snagu danom donoienja, a primjerjuje se od 01. sijednja 2016.
godine.

Klasa: 003-08/15-01/01

&.broj: 2125/ 6l-01 -l 5- !!
U Gospi6u, 29. prosinca 2015. god.

dsjetuica Upravnog vijeda

