
 
 

 

 

Na temelju članka  45. Statuta Veleučilišta «Nikola Tesla» u Gospiću od 09. lipnja 2016. godine, Klasa: 003-08/16-

01/01, Ur. broj: 2125/61-01-16-42, Stručno vijeće na svojoj 294. e - sjednici održanoj dana  04. listopada 2021. godine 

donosi: 

  

ODLUKU 

o upisu u I. godinu preddiplomskih stručnih studija  Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću u ak. god.  

2021./2022. 

ČETVRTI UPISNI ROK 

 

 

Red.    

broj 

 

Naziv studija – mjesto izvođenja studija 

 

 

Način izvođenja studija 

 

Način izvođenja studija 

1. Preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Gospić Izvanredni Redoviti 

2. 
Preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva - 

Gospić 

Izvanredni Redoviti 

3. Preddiplomski stručni  Upravni studij - Otočac Izvanredni Redoviti 

 

1.  UVJETI UPISA  

Uvjeti upisa utvrđeni su u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću u ak.    god. 2021./2022. - Upis  putem  sustava  državne mature (Klasa: 003-08/21-02/01, Ur.broj:2125/61-01-

21-83 od 31. ožujka 2021.) te u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla“ 

u Gospiću u ak. god. 2021./2022. – Upis putem prijave na Natječaj – razredbeni postupak (Klasa: Klasa: 003-08/21-02/01, 

Ur.broj:2125/61-01-21-82 od 31. ožujka 2021.) 

 

2. PRIJAVE  

Prijave se predaju od 05. listopada 2021. do 08. listopada 2021. godine, osobno ili šalju poštom preporučeno na slijedeće 

adrese:  

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću,  Ulica bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić ili Trg dr. Franje Tuđmana 5,  

53220 Otočac, na posebnom obrascu koji se može dobiti u studenskoj službi Veleučilišta ili Internet stranici Veleučilišta. 

 

Uz prijavu potrebno je priložiti: 

1. Svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda iz srednje škole, Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju 

proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o  završenom srednjem obrazovanju u općim, 

gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, a u strukovnim 

programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

2. Potvrdu o položenim ispitima državne mature 

3. Dokaz  o  uplati  troškova  razredbenog  postupka u iznosu 200,00 kuna  uplaćenih na  račun Veleučilišta „Nikola  Tesla“ u 

Gospiću IBAN: HR5823400091110232376, s pozivom na broj OIB pristupnika  uz naznaku „Za razredbeni postupak“. 

                     

3. REZULTATI RAZREDBENOG POSTUKA 

Rang liste temeljem provedenog razredbenog postupka biti će objavljene 12.10.2021., na oglasnim pločama i web stranici 

Veleučilišta: www.velegs-nikolatesla.hr  

 

4. UPISI  

Upisi će se provoditi 14.10.2021., prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim pločama i web stranici Veleučilišta:  

 www.velegs-nikolatesla.hr  

 

 

5. OBAVIJESTI 

Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj tel. (053) 771-427, 652-310, te na web stranicama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću www.velegs-nikolatesla.hr 

 

 

 

U Gospiću, 04. listopada 2021.                                                                           

  

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/
http://www.velegs-nikolatesla.hr/
http://www.velegs-nikolatesla.hr/

