
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK  

O STRUČNO-ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA 

VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gospić, siječanj, 2013. 

 

 

 



Temeljem Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, članak 43. članak 114, stavak 2., 

važećeg na dan 17. siječnja 2013. godine, Stručno vijeće na 35. sjednici Stručnog vijeća, 

održanoj dana 17. siječnja 2013. godine, donosi: 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK 

O STRUČNO-ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA 

VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU 

 
 

 

1. OPĆI DIO 

 
Članak 1. 

 

Ovim pravilnikom se utvrđuju osnovna načela stručno – istraživačkih aktivnosti Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću ( u daljnjem tekstu: Veleučilišta), organizacijsku strukturu, 

mehanizme i financiranje stručno-istraživačkih aktivnosti Veleučilišta. 

 

Članak 2. 

 

Pod pojmom stručno-istraživačkih aktivnosti, u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se 

podizanje kvalitete istraživačkih aktivnosti i nastave, sudjelovanje u istraživačkim projektima, 

kako nacionalnim tako i međunarodnim, jačanje međuinstitucionalne suradnje u zemlji i u 

inozemstvu sa visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama kao i gospodarskim subjektima, 

ostvarivanje izvrsnosti i prepoznatljivosti na nivou visokoobrazovnih stručnih institucija u 

Republici Hrvatskoj. 

Članak 3. 

Stručno – istraživačke aktivnosti Veleučilišta zasnivaju se na: 

a) konkurentnosti stručnih programa i projekata, 

b) primjeni međunarodnih standarda i međunarodnih mjerila kvaliteta u oblasti znanosti 

i/ ili struke, 

c) javnost rada i rezultata tog rada koji su podložni znanstvenoj i stručnoj kritici, 

d) etičnost stručnjaka i istraživača, 



e) suradnja sa međunarodnim i domaćim institucijama, 

f) povezanost sa sustavom visokog obrazovanja, 

g) poticanje i uvažavanje specifičnosti nacionalnog sadržaja. 

Članak 4. 

Rezultati stručno – istraživačkog rada su: znanstveni i stručni radovi i/ili projekti, znanstvena 

knjiga ili monografija, stručna knjiga, originalni znanstveni ili pregledni članak, znanstvena ili 

stručna studija, rad objavljen u znanstvenom ili stručnom časopisu koji je dostupan 

međunarodnoj i domaćoj stručnoj javnosti, rad objavljen u zborniku sa znanstvenog ili 

stručnog skupa, predavanje na znanstvenom ili stručnom skupu, organizacija znanstvenih ili 

stručnih skupova, objavljena znanstvena ili stručna kritika, leksikografska ili enciklopedijska 

jedinica, kartografska publikacija, magistarski i doktorski rad,  patent, tehnička rješenja i nove 

metode. 

Članak 5. 

Posebni interes i strateški cilj u stručno – istraživačkoj djelatnosti, ostvaruje se putem: 

 

a) stvaranje uvjeta za poticanje stručno – istraživačkog rada koji je u funkciji 

tehnološkog, inovacijskog i ukupno društveno – ekonomskog razvoja, 

b) međunarodne znanstvene i stručne suradnje, 

c) obrazovanje novih generacija stručnjaka na Veleučilištu, 

d) unapređenje sustava stručno – tehnoloških informacija, 

e) razvoj istraživačke infrastrukture prema međunarodnim standardima, 

f) provođenjem aktivnosti na popularizaciji znanosti i struke kao i znanstveno – stručnih 

istraživačkih aktivnosti. 

 

Članak 6. 

Stručno–istraživačka djelatnost Veleučilišta ostvaruje se na temelju Strategije razvoja stručno-

istraživačkih aktivnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“, Statuta kao i ostalih akata Veleučilišta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. STRUČNO – ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI 

 

Članak 7. 

O stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta odlučuje Stručno vijeće Veleučilišta. 

Stručno vijeće zaduženo je za usvajanje godišnjeg Plana stručno-istraživačkih aktivnosti, te 

ocjenjivanje i analizu rezultata stručno-istraživačkog rada. 

Plan stručno-istraživačkih aktivnosti usvojen od strane Stručnog vijeća uključuje se u 

cjelokupni Plan Veleučilišta na godišnjoj razini. 

 

Članak 8. 

 

Važno tijelo u sustavu stručno-istraživačkih aktivnosti Veleučilišta je Radna skupina 

za stručno-istraživačke aktivnosti Veleučilišta (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

Radnu skupinu čine: voditelj Centra za krš – stručno-istraživački centar (u daljnjem 

tekstu: Centar), predstavnik studenata te po jedan predstavnik sa svakog odjela kojeg imenuje 

Vijeće odjela na dvije godine. 

Predsjednik Radne skupine je voditelj Centra. 

Radna skupina se sastaje na sjednicama, najmanje jednom u tri mjeseca na prijedlog 

predsjednika ili nekog od članova Radne skupine, na kojima  raspravlja te donosi prijedloge o 

stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta. 

 

 

Članak 9. 

 

Stručno – istraživačke aktivnosti predložene od Radne skupine, a usvojene od 

Stručnog vijeća vodi i koordinira Centar. 

Voditelj Centra dužan je Stručnom vijeću podnositi prijedloge i planove stručno – 

istraživačkih aktivnosti temeljene na prijedlogu Radne skupine, te izvještaje o provedenim 

stručno-istraživačkim aktivnostima i radu Centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FINANCIRANJE srRuiNo-IsrRAzlv.q.ixrrr AKTrvNo srr

ilanak 10.

Financijska sredstva za strudno-istraZivadke aktivnosti Veleudili5ta osiguravaju se iz:

- drZavnog proraduna Republike Hrvatske

- vlastitih prihoda Veleudili5ta

- domaiih i medunarodnih fondova

- donacija

- drugih izvorau skladu sa zakonom

Clanak 11.

Sredstva koja se izdvajajr iz vlastitih prihoda Veleudili5ta utvrduju se odlukom Upravnog

vqeta, a temeljem usvojenog Financijskog plana i Plana rada Veleudili5ta na godi5njoj razini.

itanak 12.

Veleudili5te je duZno na godi5njoj ruzini osigurati dio sredstava za strudno-istraZivadke

aktivnosti iz vlastitih prihoda ovisno o mogu6nostima.

thnak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja.

Klasa: 003-08/1 3 - 021 0l

Ur.broj:2125l6 I -0 I - 1 3 - 1 8
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