PLAN RADA ZA 2015.
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću

Gospić, prosinac 2014.
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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:
Nikola Maras, inf. – predsjednik,
dr.sc. Anela Nikčević-Milković – dopredsjednica,
Davor Širola, mag.oec.spec. – član,
dr. sc. Mehmed Alijagić, prof.v.šk.- član.

•
•

V.d. dekana: dr.sc. Aleksandar Skendžić, viši predavač
Stručno vijeće:
dr.sc. Aleksandar Skendžić, v.pred. – v.d. dekana,
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dr. sc. Mehmed Alijagić, prof.v.šk.- v.d. prodekana za financije,
mr.sc. Ivan Šprajc, v.pred. – v.d. prodekana za nastavu,
Ivica Baković, v. pred. – v.d. prodekana za razvoj i suradnju,
Mr.sc. Tomislav Župić, v.pred. – v.d. pročelnika Poslovnog odjela,
Mr.sc. Katerina Dulčić, pred. – v.d. pročelnika Prometnog odjela,
dr. sc. Vlatka Ružić, v. pred. – pročelnica Upravnog odjela,
Kristina Devčić, v. pred. – predstavnica nastavnika Poslovnog odjela,
Ivana Tonković Pražić, pred. - predstavnica nastavnika Poslovnog odjela,
Jadranka Anzulović, pred. – predstavnica nastavnika Prometnog odjela,
Dr.sc. Branislav Šutić, v.pred. – predstavnik nastavnika Upravnog odjela,
Mile Vičić, asistent – predstavnik suradnika Poslovnog odjela,
Lorena Dujmović, studentica - predsjednica Studentskog zbora,
Branka Štimac, studentica – zamjenica predsjednice Studentskog zbora.
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2. PLAN UPISA STUDENATA U AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI
U akademskoj godini 2014./2015. Veleučilište je, sukladno predviđenim upisnim
kvotama, u prvu godinu stručnih studija upisalo ukupno 124 studenata (90 redovitih i
34 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 2015./2016. 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 2015./2016. 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. 2014./2015.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

Planirana upisna mjesta putem sustava
državne mature ak. god. 2015./2016.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

Redni
broj

Naziv studija – mjesto
izvođenja

1.

Stručni studij Cestovni
promet – Gospić

28

5

33

30

20

50

2.

Stručni studij
Ekonomika
poduzetništva – Gospić

28

8

36

30

30

60

3.

Stručni Upravni studij
– Otočac

28

2

30

30

15

45

84

15

99

90

65

155

Sveukupno:

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. 2014./2015.
Redoviti
studij

Izvanredni
studij

Ukupno

Planirana upisna mjesta putem prijave na
natječaj – razredbeni postupak ak. god.
2015./2016.
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studij
studij

1.

Stručni studij Cestovni
promet – Gospić

2

3

5

0

20

20

2.

Stručni studij
Ekonomika
poduzetništva – Gospić

2

5

7

0

30

30

3.

Stručni Upravni studij
– Otočac

2

11

13

0

15

15

4.

Specijalistički
diplomski stručni
studij Međunarodni
poduzetnički
menadžment - Gospić

0

0

0

15

35

50

6

19

25

15

100

115

Sveukupno:

Dana 22. svibnja 2013. godine Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću sklopilo je sa
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Ugovor o punoj subvenciji participacije
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redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013.,
2013./2014., 2014./2015. (Kl.: 602-11/12-01/04; Ur.broj: 2125/61-01-13-09)
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 2012./2013., 2013./2014.
i 2014./2015.
Stručno vijeće Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću imenovalo je članove Povjerenstva
za praćenje realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacija redovitih studenata u
troškovima studija u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014, 2014./2015.
Trenutno aktualno Povjerenstvo imenovano od strane Stručnog vijeća u sastavu:
-

Prof.dr.sc. Mehmed Alijagić
Jadranka Pejnović, prof.

3. NASTAVNO OSOBLJE
3.1. Stalno zaposleni
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću u 2014. godini zapošljavalo je 17 nastavnika
i suradnika što predstavlja smanjenje za 1 nastavnika i suradnika u odnosu na prosinac
2013. godine.
Tablica 3. Prikaz zaposlenih nastavnika i suradnika prema nastavnim zvanjima na
dan 01. prosinca 2014. god.
Redni broj
1. Dr.sc. Aleksandar Skendžić
2. Dr. sc. Mehmed Alijagić
3. Dr. sc. Branislav Šutić
4. Mr. sc. Tomislav Župić
5. Mr. sc. Predrag Brlek
6. Mr. sc. Ivan Šprajc
7. Dr. sc. Vlatka Ružić
8. Ivica Baković
9. Kristina Devčić
10. Jadranka Anzulović
11. Slađana Čuljat
12. Ivana Tonković Pražić
13. Mr. sc. Katerina Dulčić
14. Tomislav Lopac
15. Marija Baburić
16. Ivana Arbanas
17. Mile Vičić

Zvanje
Viši predavač
profesor visoke škole
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
viši predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
predavač
asistent
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Plan Veleučilišta u 2015. godini je kadrovsko ekipiranje kroz traženje suglasnosti
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za potrebe zapošljavanja nastavnika i
suradnika i to jedan iz područja prometa i jedan iz područja prava. 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 2013. godini provedena su 3 izbora u nastavno zvanje viši predavač. U 2014.
godini proveden je jedan izbor u nastavno zvanje predavač, dok su tri postupka izbora
još uvijek u tijeku. Za dva vanjska suradnika provest će se izbori u naslovna nastavna
zvanja predavača.
Broj nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2013. godine i 01. prosinca 2014.
godine s obzirom na nastavna zvanja prikazan je sljedećom tablicom i grafikonom.

Tablica 4. Stanje nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2013. i 2014. –
nastavna zvanja
Datum
01.prosinca
2013.
01.prosinca
2014.

Profesor visoke
škole
1

Viši predavač

Predavač

Asistent

Ukupno

8

6

3

18

1

8

7

1

17

Graf 1. Stanje nastavnika i suradnika na dan 01. prosinca 2013. i 2014. – nastavna
zvanja
Broj nastavnika i suradnika s obzirom na nastavna zvanja
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

01.prosinca 2013.
01.prosinca 2014.

Profesor visoke
škole

Viši predavač

Predavač

Asistent
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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. Unatoč tome, u akademskoj godini 2014./2015. sklopljeni
su sporazumi o suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Fakultetom
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilištem u Rijeci, Veleučilištem u
Šibeniku i Veleučilištem „Marko Marulić“ u Kninu i Veleučilište Lavoslav Ružička u
Vukovaru.
Da bi se u potpunosti nastavni planovi mogli realizirati, sklopljeni su ugovori s
nastavnicima navedenih visokih učilišta. 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. 2014./2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
Prof. dr. sc. Petar Veić
Prof.dr.sc. Mirko Klarić
Dr.sc. Marino Manin
Dr. sc. Božidar Ivanković
Dr. sc. Drago Pupavac
Dr. sc. Zlatko Ćesić
Dr.sc. Ivan Miloš
Dr.sc. Katica Balenović
Dr.sc. Anela Nikčević-Milković
Dr.sc. Rašid Zuko
Mr. sc. Mile Kreković
Mr. sc. Miljenko Bošnjak
Mr.sc. Marina Rončević
Mr.sc. Branko Maković
Želimir Gržančić
Ana Perišić
Mr.sc. Goran Kolarić
Dr.sc. Robert Maršanić
Dr.sc. Valter Krajcar
Jadranka Pejnović, prof.
Ivana Jergović, prof.
Ante Podnar, univ.spec.crim.
Anton Jukić, dipl.iur.

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

U akademskoj godini 2013./2014. u izvođenju nastave sudjelovalo je 27 vanjskih
suradnika (jedan sporazum s vanjskim suradnikom sklopljen je u lipnju zbog potrebe
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nastave, a odsutnosti stalno zaposlenog nastavnika), dok u akademskoj godini
2014./2015. u nastavi sudjeluje 24 vanjska suradnika. Iz prikazanog je vidljivo kako se
broj istih u novoj akademskoj godini smanjio za tri vanjska suradnika. Broj vanjskih
suradnika u akademskoj godini 2013./2014. i 2014./2015. s obzirom na znanstvenonastavna i nastavna zvanja prikazan je sljedećom tablicom i grafikonom.
Tablica 6. Broj vanjskih suradnika u akademskoj godini 2013./2014. i
2014./2015. 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.

2

2

1

0

3

7

3

0

6

24

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

2013./2014.

1

2014./2015.

0

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

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.*

2014./2015.**

Poslovni odjel

34,20%

26,73%

29,59%

21,57%

36,9%

Prometni odjel

45,25%

44,00%

32,74%

35,13%

49,9%

Upravni odjel

78,10%

55,07%

55,62%

47,37%

38,7%
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Veleučilište

51,17%

41,55%

38,43%

33,86%

42,24%

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

Graf 3. Prikaz pokrivenosti nastave vanjskim suradnicima
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Veleučilište vodi brigu o pokrivenosti nastave vlastitim kadrom. U akademskoj
godini 2013./2014. pokrivenost nastave vlastitim kadrom za sva tri nastavna odjela na
Veleučilištu iznosi 57,76%. Pokrivenost nastave vlastitim kadrom za razdoblje od
2010./2011. do 2014./2015. prikazana je sljedećom tablicom i grafikonom.
Tablica 8. Pokrivenost nastave vlastitim kadrom
Odjeli

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.*

2014./2015.**

Poslovni odjel

65,80%

73,27%

70,41%

78,43%

63,1%

Prometni odjel

54,75%

56,00%

67,26%

64,87%

50,1%

Upravni odjel

21,90%

44,93%

44,38%

52,63%

61,3%

Veleučilište

48,83%

58,45%

61,57%

66,14%

57,76%

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

Graf 4. Prikaz pokrivenosti nastave vlastitim kadrom
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Padu pokrivenosti vlastitim kadrom na Poslovnom i Prometnom odjelu sigurno je
doprinijela i činjenica da su dvije zaposlenice na porodiljnom dopustu te jedna na dužem
bolovanju.
4. ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u travnju 2014. godine
odgovorilo na zahtjev Veleučilišta za radno mjesto tajnika Veleučilišta, temeljem iste
suglasnosti proveden je javni natječaj te je temeljem istog zaposlen radnik na radno
mjesto tajnika Veleučilišta na neodređeno vrijeme. Popis administrativnog osoblja
prikazan je sljedećom tablicom.
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.

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
10

8.
9.
10.
11.

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

12.

Željko Župan, dipl. ing. kemije

Viši stručni referent
Knjižničar
Voditelj računovodstva
Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi - Centar za
krš
Stručni suradnik - Centar za krš

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

Domar
Spremačica
Spremačica
Spremačica, Otočac

Zamjena
1.
Jasna Orešković, bacc. oec.

Viši stručni referent
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5. PLANIRANE AKTIVNOSTI NASTAVNIH ODJELA
U akademskoj godini 2014./2015. 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 sa 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 (2015./2016.) analizirat će se te ukoliko se pokaže potrebnim
izmijeniti u mjeri u kojoj njihov sadržaj mora pratiti odgovarajuće promjene (npr.
promjene u zakonodavstvu). Osim toga, sukladno posebnom općem aktu Veleučilišta
(Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću) nadležno će tijelo (Povjerenstvo za periodičnu
reviziju i unaprjeđivanje studijskih program) pristupiti intenzivnijem radu na
osuvremenjivanju i unaprjeđivanju kako studijskih programa tako i izvedbenih
nastavnih planova, a sukladno trenutnim uvjetima u okruženju Veleučilišta. U tu svrhu
novelom spomenutog Pravilnika predviđeno je intenziviranje rada Povjerenstva za
periodičnu reviziju i unaprjeđivanje studijskih programa. Povjerenstvo je prije početka
akademske godine 2014./2015. održalo uvodni sastanak te je osobit naglasak stavljen
na osuvremenjivanje te ažuriranje izbornih kolegija u svim izvedbenim nastavnim
planovima.
Nadalje, sustav za udaljeno učenje Loomen (CARNet) biti će proširen za sve
kolegije za koje sada nije u upotrebi što će olakšati pristup nastavnim materijalima za
studente. Jednako tako, nastavit će se poticati korištenje ISVU-a (Informacijski sustav
visokih učilišta), a poradi daljeg olakšavanja studiranja (osobito u segmentu izdavanja
različitih potvrda, prijave i odjave ispita – studomati).
Tijekom 2014./2015. uveden je sustav voditelja studenata putem posebnog pilotprojekta za studente na prvoj godini Stručnog upravnog studija. Svrha ovog sustava je
olakšati studentima studiranje na prvoj godini studija te time studiranje učiniti
uspješnijim. Za sljedeću akademsku godinu sustav voditelja studenata planira se
proširiti na sve nastavne odjele Veleučilišta što bi trebalo podići razinu uspješnosti
studiranja na Veleučilištu. To će zahtijevati veći napor svih naših nastavnika te sukladno
Pravilniku o voditeljima studenata i dodatna financijska sredstva (čl. 8. Pravilnika).
Nastavnici na svim odjelima nastavit će svoje stručno te znanstveno
usavršavanje, a tome će se dodati i usavršavanje u vidu posebnih radionica o reviziji
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ishoda učenja za svaki kolegij. 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 2014. godini su:
1. Baburić, M., Pejnović, J.(2014.): „Suvremena koncepcija marketinga kroz marketinški
pristup Nacionalnog parka Plitvička jezera“, 4. Međunarodna konferencija „Razvoj javne
uprave“ – Zbornik radova, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, 25. i 26. travnja
2014., Vukovar, ISBN 978-953-7734-09-1, (str. 39.-51.) – stručni rad
2. Dolenec, Z., Pejnović, J. (2014.): „Čovjek i okoliš – stavovi srednjoškolskih učenika“,
Education Biologiae – časopis edukacije biologije (EdBi), 1:63-68, Hrvatsko biološko
društvo, Zagreb – stručni rad
3. Župan, Ž.,(2014.) Razmatranje marke destinacije kroz prizmu strateškog menadžmenta u
turizmu, Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Vol 5. No 2, Međimurko
veleučilište u Čakovcu, Čakovec, 2014. (Znanstveni rad - pregledni rad)
4. Brlek, P., Podnar, A., Huljak, M., Vrkljan, T. (2014.): Analiza sigurnosti cestovnog prometa
na dijelu autoceste A1 dionice koja prolazi kroz Ličko-senjsku županiju, 38. stručni skup
CESTE 2014, Poreč, 19-21.03.2014.
5. Horvat, R., Brlek, P, Perkec, B., Pintarić, M. (2014.): Razvoj biciklističkog prometa u Gradu
Varaždinu, 38. stručni skup CESTE 2014, Poreč, 19-21.03.2014.
6. Ševrović, M., Brlek, P, Vidović, K., Vidović, D. (2014.): Program energetske učinkovitosti u
gradskom prometu Grada Gospića, 2.interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija
s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2014.“, 20. – 21. studeni
2014., Gospić, Hrvatska
7. Arbanas, I. (2014.): Fiskalizacija u prometu gotovinom, Zbornik radova 4. Međunarodne
konferencije „Razvoj javne uprave“, Vukovar 25. – 26. travnja 2014. (ur. Kulenović,
Ž.,Vajda Halak, Ž.), izdavač: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, ISBN 978-9537734-09-1, str. 21–38., recenzirani rad (sudjelovanje na konferenciji i izlaganje rada)
8. Arbanas, I. (2014.): E-preduvjeti fiskalizacije računa u Hrvatskoj, Zbornik znanstvenih i
stručnih radova 37. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2014,
Opatija, 26. – 30. svibnja 2014., savjetovanje Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava i
javni servisi, MIPRO Proceedings 2014, (ur. Biljanović, P.), izdavač: Hrvatska udruga za
infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2014,
ISSN 1847-3946, ISBN, 978-953-233-078-6, str. 1699–1705, recenzirani rad
(sudjelovanje na skupu i izlaganje rada)
9. Rotim F., Soldo D., Mihoci F., Bakovic I. (2014.): Nove spoznaje o vremenu reagiranja
vozača u prometnim nesrećama, Biro za vještačenje za prometne nesreće, travanj, Ohrid
Makedonija 2014.
10. Pupavac, D., Baburić, M., Baković, I. (2014.): Logistic Distribution Centres – Business
Success Factor of Trading Companies“, 14th International Scientific Conference Business
Logistics in Modern Management, Osijek, 2014.
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11. Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac, Ivica Baković (2014.): Elementi razumijevanja
komunikacijskih tehnologija, Pregledni članak – Review, Suvremeni promet, Zagreb,
2014.
12. Ante Podnar, Goran Kos, Ivica Baković (2014.): Opasna mjesta kao uzročnik prometnih
nesreća i njihovo postojanje na području Ličko-senjske županije, 2. Interdisciplinarna
znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem, 20.-21. studenog
2014., Gospić
13. Ivan Šprajc; Ustavnosudska intervencija u Zakon o javnoj nabavi (stručni rad) u
"Hrvatska pravna revija" br. 4/2014, str. 32-37
14. Ivan Šprajc; Očekujte neočekivano: transparentnost javnog sektora i novi Zakon o pravu
na pristup informacijama (pregledni rad) u: Zbornik znanstveno-stručne konferencije
"Fedor Rocco" na temu "Hrvatske perspektive u EU", Zagreb, 2014, str. 381-391.
15. Arbanas, I. (2014.): Fiskalizacija u prometu gotovinom, Zbornik radova 4. Međunarodne
konferencije „Razvoj javne uprave“, Vukovar 25. – 26. travnja 2014. (ur. Kulenović, Ž.,
Vajda Halak, Ž.), izdavač: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, ISBN 978-9537734-09-1, str. 21–38., recenzirani rad (sudjelovanje na konferenciji i izlaganje rada)
16. Arbanas, I. (2014.): E-preduvjeti fiskalizacije računa u Hrvatskoj, Zbornik znanstvenih i
stručnih radova 37. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO
2014, Opatija, 26. – 30. svibnja 2014., savjetovanje Digitalna ekonomija i uprava, lokalna
uprava i javni servisi, MIPRO Proceedings 2014, (ur. Biljanović, P.), izdavač: Hrvatska
udruga za infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku
MIPRO 2014, ISSN 1847-3946, ISBN, 978-953-233-078-6, str. 1699–1705, recenzirani
rad (sudjelovanje na skupu i izlaganje rada)
17. Skendžić, A.; Kovačić, B. Security analysis of wireless network access following

802.11 standard in educational institutions of the Republic of Croatia // Proceedings of
the 37th International Convention MIPRO 2014 / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology,
Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2014. 1048-1052.
18. Skendžić, A. "Sigurnost infrastrukturnog načina rada bežične mreže standarda IEEE
802.11. Rudić, Dušan (ur.), Rijeka. Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci Vol2. No1.,
2014.
Ekonomika poduzetništva
U akademskoj godini 2014./2015. 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 2014./2015. na Poslovnom odjelu Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću pored kontinuiranog izvođenja nastave, konzultacija i ispitnih rokova planira
se nabava 7 naslova stručne literature:
1. Grgić, M., Builas, V.: Međunarodna ekonomija, Lares Plus, 2008., (za kolegij
Međunarodna ekonomija – 1 primjerak),
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2. BusineesVocabularyin 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),
Cestovni odjel
U akademskoj godini 2014./2015. 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 postoji potreba za zapošljavanjem jednog nastavnika iz područja strojarstva kako
bi se pokrivenost nastave vlastitim kadrom dodatno povećala.
U akademskoj godini 2014./2015. planira se izvođenje terenskih nastava ovisno o
raspoloživim financijskim sredstvima i to u obliku stručnih posjeta terminalu Jankomir u
Zagrebu, Luka Rijeka, Luka Ploče, tunel Mala Kapela, Lidl - Perušić, Munchen (tehnički
muzej, muzej/tvornica, Remiza MVA). 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.
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 2014./2015. je:
1. Koludrović, Ć.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Rijeka,
2009. (za kolegij Grafičke komunikacije - 3 primjerka),
2. Brodić, T.: Osnove elektrotehnike i elektronike, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2007.
(za kolegij Osnove elektrotehnike i elektronike - 3 primjerka),
3. Golubić, J.: Promet i okoliš, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1999. (za kolegij
Promet i ekologija – 3 primjerka),
4. Mavrin, I.: Transporteri, Zagreb, 1999. (za kolegij Prekrcajna sredstva I – 5
primjeraka),
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5. Rotim, F., Baković.: Tehnička mehanika, Zagreb, 2013., Rotim, F.: Zbirka zadataka
iz mehanike, Zagreb, 2001. (za kolegij Tehnička mehanika – 10 primjeraka),
6. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Sveučilište u Rijeci,
Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka 2001. (za kolegij Robnodistribucijski centri i
terminali – 5 primjeraka),
7. Učur, M.: Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti. Veleučilište u Rijeci, 2005. (za
kolegij Prometno pravo – 5 primjeraka),
8. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, FPZ, Zagreb, 2002. (za kolegij
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa – 5 primjeraka),
9. Panian, Ž., Ćurko, K.: Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb 2010. (za
kolegij Informacijski sustavi u cestovnom prometu – 5 primjeraka),
10. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2006. (za kolegij
Kanali distribucije – 5 primjeraka),

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 2014./2015. 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, osobito obzirom da je dotična pokrivenost
najmanja na Upravnom odjelu.
Glede redovitih aktivnosti Upravni odjel tijekom ak. 2013./2014. godine je
proširivao i nadopunjavao knjižnični fond s literaturom potrebnom za praćenje
nastavnog procesa. U akademskoj godini 2014./2015. 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 – Strasbourškiaquis, Novi informator, Zagreb,
(za većinu pozitivno-pravnih kolegija; npr. Upravno pravo, Ustavno pravo, Uvod u
europsko pravo – 2 primjeraka),
2. S. Rodin – T. Ćapeta, Izbor presuda Europskog suda, Novi informator, Zagreb,
2010 (za kolegij Uvod u europsko pravo kao i većinu pozitivno-pravnih kolegija –
1 primjerak),
3. Gorenc, Kačer, Momčinović, Slakoper, Vukmir, Belanić: Obvezno pravo, posebni
dio I. pojedini ugovori, Novi informator, Zagreb, 2013.(za kolegij Građansko
pravo – 2 primjeraka),
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4. Izbor odluka Visokog upravnog suda RH za 2013, Narodne novine, Zagreb, 2014
(za kolegij Upravno pravo, Pravo neprofitnih organizacija – 1 primjerak).
5. Omejec, Jasna: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi
Europskog suda za ljudska prava – Strasbourški aquis, Novi informator, Zagreb, 2
primjerka
6. Crnić, Ivica: Zakon o obveznim odnosima (2012.), Peto izdanje, Organizator,
Zagreb, 4 primjerka
7. Crnić, Ivica: Odštetno pravo, II izdanje, Zagreb, Zgombić & Partneri, 2008., ISBN:
978953634853, 3 primjerka
8. Skripta sa seminara „Raspolaganje nekretninama u vlasništvu države i lokalne
samouprave“ održanom 14. lipnja 2012., Autori: Zlata Hrvoj-Šipek, dipl. iur., mr.
sc. Jadranko Jug, dipl. iur., Boris Koketi, dipl. iur., Desanka Sarvan, dipl. iur.,
Organizator, Zagreb, 2 primjerka
9. Gorenc, Kačer, Momčinović, Slakoper, Vukmir, Belanić: Obvezno pravo, posebni
dio I. pojedini ugovori, Novi informator, Zagreb, 2013., 2 primjerka
10. Slakoper, Gorenc, Obvezno pravo, opći dio, Sklapanje, promjene i prestanak
ugovora, Novi informator, Zagreb
Nadalje, planira se i obnavljanje pretplate na časopis Hrvatska pravna revija te
početak pretplate na internetsko izdanje časopisa Novi informator.
U akademskoj godini 2014./2015, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima,
planira se izvođenje barem jednog stručnog posjeta nekoj od institucija vlasti (sudbena,
izvršna i/ili zakonodavna) kao i više predavanja gostujućih predavača (primarno iz
područja pozitivno-pravnih kolegija).

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 2015. godinu predviđen nastavak radova na dogradnji zgrade na postojećoj
lokaciji s približno 600 m² iskoristivog prostora.
Tijekom 2014. 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 2015.
godini u slučaju dobivanja dopusnice i pokretanja specijalističkog studija planira se
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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.
Planiraju se dodatna ulaganja u svim segmentima Veleučilišta radi daljnjeg
jačanja i razvoja.

7. PLANIRANA IZDAVAČKA DJELATNOST
Veleučilište će i u 2015. godini nastaviti s izdavačkom djelatnošću. U okviru
planirane 3. međunarodne konferencije Veleučilište planira se objavljivanje zbornika
radova.
U tijeku je izrada Plana izdavačke djelatnosti za akademsku godinu 2014./2015.
Financijskim planom za 2015. godinu predviđena su sredstva za daljnje razvijanje
izdavačke djelatnosti.
Veleučilište planira konstantnu nabavu literature s ciljem formiranja knjižnog
fonda koji će u potpunosti pokriti potrebe kako studenata tako i nastavnog osoblja,
sukladno Financijskom planu Veleučilišta za 2015. god.

8. PLANIRANE AKTIVNOSTI U SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE
Tijekom 2015. godine Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću nastavlja s provođenjem aktivnosti sukladno Priručniku za
osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, sukladno
Strategiji razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ za razdoblje 2012.-2017. u Gospiću.
Uz definirane aktivnosti sukladno gore navedenim aktima Povjerenstvo će u svoje
redovne aktivnosti tijekom 2015. godine uključiti i preporuke Povjerenstva za vanjsku
prosudbu sustava osiguravanja kvalitete koji su tijekom 2013. i 2014. godine proveli
vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
Zaključak Povjerenstva nakon provedene vanjske prosudbe je da je sustav
osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Gospiću u prijelazu između početne i razvijene faze
te je dostavljen prijedlog prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje da sustav
osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću bude predmetom ponovljene
vanjske prosudbe u razdoblju od 18 mjeseci nakon prihvaćanja Završnog izvješća, kako
bi Veleučilište u skladu sa preporukama poduzelo određene aktivnosti za unaprjeđenje
sustava osiguravanja kvalitete i zadovoljilo uvjete za dobivanje cerifikata. Certifikat se
može izdati, ako je povjerenstvo za vanjsku prosudbu utvrdilo da su aktivnosti opisane u
sustavu osiguravanja kvalitete visokog učilišta koje se odnose na jedan od sedam
standarda prvog dijela ESG u početnoj fazi, a sve ostale u razvijenoj fazi prema
kriterijima Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
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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 sadašnjemu 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).
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
Grad Senj
TD Rijeka Promet d.d.
Općina Lovinac
Općina Perušić
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•
•
•
•
•
•
•

HEP ODS Elektrolika Gospić.
Općina Vrhovine
Općina Plitvička jezera
Županijska uprava za ceste
JU Pećinski park Grabovača
HAC ONC
Općina Karlobag.

U 2015. godini planira se sklapanje dodatnih sporazuma o suradnji sa
visokoškolskim ustanovama, gospodarskim subjektima, institucijama te jedinicama
lokalne i područne samouprave, (npr. Hrvatske autoceste, Grad Gospić i dr). te se planira
produživanje ugovora sa gore navedenim institucijama za 2015. Godinu odnosno za
akademsku godinu 2015./2016.
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 2014. godine apliciralo u program Erasmus+ povelja za
visoko obrazovanje (ECHE), u tom pogledu Veleučilište u Gospiću je predalo zahtjev za
dobivanje Erasmus povelje, te je tijekom prosinca 2014. godine zaprimilo pozitivan
odgovor te se u najskorijem razdoblju očekuje formalno zaprimanje i potpisivanje
povelje.
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.
Planirane aktivnosti:
1. Implementacija i provođenje razmjene studenata i nastavnog i nenastavnog
osoblja Erasmus+ povelje za visoko obrazovanje (ECHE)
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2. Sklapanje dodatnih sporazuma o suradnji sa visokoškolskim ustanovama,
gospodarskim subjektima i produživanje postojećih ugovora, (npr. institucijama
iz Slovenije, Poljske, Španjolske, Austrije i dr.).
Danas Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ima sklopljene ugovore i sporazume o
suradnji sa slijedećim međunarodnim visokoškolskim ustanovama i institucijama:
1.
2.
3.
4.
5.

Univerzitet "St. Ktiment Ohridski - Bitola", Faculty of Technical Sciences – Bitola
lnstitute of Technology and business in Češke Budejovice
Univerzitet u Banja Luci
Slobomir S Univerzitet Bijeljina-Doboj
Visoka železnička škola strukovnih studija Beograd

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
usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja u interesu je
našeg Veleučilišta.
U 2015. 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 2015. 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
Aktivnosti Centra za krš stručno istraživačkog centra tijekom 2015. godine, odnositi će
se na:
21

Programi i projekti:
1. Projekt „Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda“, prijavljen je
na otvoreni poziv „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“, u sklopu Europskog
socijalnog fonda Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću nositelj je projekta, dok su partneri na
projektu: LAG Lika, LIRA (Razvojna agencija Ličko-senjske županije), Grad Gospić,
Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Gospić, Ličko-senjska županija.
Vrijednost projekta je 238.687,90 kn, te će u 100% iznosu biti financiran iz
sredstava EU.
Glavni cilj projekta je poticanje poduzetničke kulture kroz jačanje suradnje
poduzetnika koji se bave turističkom i ugostiteljskom djelatnošću i proizvođača
lokalnih proizvoda u Lici te jačanje pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom
učenju.
Središnji problem je slaba suradnja poduzetnika i obrtnika koji se bave
turističko-ugostiteljskim djelatnostima i lokalnih proizvođača. Među
poduzetnicima vlada raspoloženje kao da nedostaje „ono nešto“ da bi se stvorio
snažan osjećaj zajedništva i okupljanja oko ostvarenja vlastitih interesa. Potrebno
je uložiti dodatne napore u promociji proizvoda, infrastrukture i uspješnih
modela s ciljem jačanja suradnje poduzetnika kako bi se osnažila poduzetnička
kultura u ovom gospodarski pasivnom kraju naseljenom pretežno starijim
stanovništvom nižeg obrazovnog statusa.
Glavni očekivani rezultati su osnažena poduzetnička kultura i intenzivirana
suradnja lokalnih proizvođača i turističko-ugostiteljskih subjekata te povećana
razina svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja za jačanje prepoznatljivosti gastroturističke ponude.
Aktivnosti koje će se provoditi u cilju realizacije projekta:
- Promidžba elemenata turističke infrastrukture kao kanala za plasiranje
proizvoda lokalnih proizvođača
- Promidžba proizvoda lokalnih proizvođača turističko ugostiteljskim
gospodarskim subjektima
- Okrugli stol za lokalne proizvođače i turističko-ugostiteljskih obrta o
mogućnostima unaprjeđenja suradnje u svrhu jačanja konkurentnosti gastroturističke ponude
- Organizacija tribine „ Spoji znanje s iskustvom“ i izrada publikacije koja
promovira cjeloživotno učenje
- Izrada kataloga za promicanje korištenja lokalnih ličkih proizvoda u turizmu
- Upravljanje projektom i administracija
Trajanje projekta je 12 mjeseci te se kreće s realizacijom ukoliko se odobre
sredstva EU fonda. Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata bio
bi ožujak/2015, a zaključni datum provedbe veljača/2016.
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Detaljna analiza troškova u prilogu prijavnice projekta na fond (priložena uz
financijski plan)

2. Projekt „TRIPLE HELIX KONCEPT- Svi za održivi razvoj“, je prijavljen na
otvoreni poziv „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača
i poslijedoktoranada“u sklopu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa
„Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je nositelj projekta, partneri nisu bili
dozvoljeni sukladno uvjetima natječaja.
Vrijednost projekta je 749.040,00 kn, te će u 100% iznosu biti financiran iz
sredstava EU.
Problem koji se želi riješiti ovim projektom je razvoj znanstvenih kompetencija
nastavničkog kadra Veleučilišta, a time i podizanje razine kvalitete života
stanovnika Ličko-senjske županije kroz održivi razvoj ruralnog prostora s
pripadajućim zaštićenim područjima. Specifični cilj projekta: Razvoj triplehelix
koncepta na području Ličko-senjske županije, kao osnove za održivi razvoj
poduzetništva u ruralnom prostoru, kroz jačanje intelektualnog kapaciteta i
primjenu znanja. Ciljana skupina projekta su mladi istraživači (dva zaposlenika
Veleučilišta-doktoranda) koji razvijaju sebe i sredinu u kojoj žive i rade.
Aktivnosti koje će se provoditi u cilju realizacije projekta:
- Istraživanje turističkog potencijala zaštićenih područja
- Razvoj triplehelix koncepta
- Podizanje razine znanja lokalnih dionika
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija
Trajanje projekta je 15 mjeseci te se kreće sa realizacijom ukoliko se odobre
sredstva EU fonda. Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata bio
bi ožujak/2015, a zaključni datum provedbe svibanj/2016.
Detaljna analiza troškova u prilogu prijavnice projekta na fond (priložena uz
financijski plan).
3. 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, aktivno sudjelovanje i realizaciju projekata u cilju
jačanja gospodarskih aktivnosti regije i promocije održivog razvoja.
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4. Kandidiranje projekata na nove fondove
Sukladno raspoloživim fondovima pripremati će se projektni prijedlozi čiji je cilj
jačanje gospodarskih aktivnosti regije i promocija održivog razvoja kao i razvoj
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
Organizacija javnih tribina, okruglih stolova
U cilju ječanja gospodarskih aktivnosti u regiji tijekom 2015. godine u organizaciji
Veleučilišta održati će se 2 znanstveno-stručna predavanja.
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