
10. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u ponedjeljak, 

11. ožujka 2019. u 10:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske 

bratske zajednice 4, Sjednička dvorana na 1. katu. 

 

Upravno vijeće na sjednici je raspravljalo i odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke: 

 
1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice i dva zapisnika elektroničkog glasovanja Upravnog vijeća 

NSK 
Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća NSK od 14.12.2018. JEDNOGLASNO je prihvaćen. 
Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 20.-21.12.2018. JEDNOGLASNO je prihvaćen. 
Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 07.-10.01.2019. JEDNOGLASNO je prihvaćen. 
 

2. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2018. godinu 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Izvješće o radu NSK s financijskih izvješćem za 2018. godinu. 
 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika o radu NSK. 
Pravilnik će se objaviti na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja. 
 

4. Usvajanje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u NSK 
Odgađa se usvajanje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u 
NSK do pribavljanja dodatnog pojašnjenja Sindikalnog vijeća NSK. 
 

5. Donošenje odluke o traženju suglasnosti Vlade RH za sklapanjem ugovora o izvođenju 
radova rekonstrukcije prostora NSK 
Rasprava o točki 5. Donošenje odluke o traženju suglasnosti Vlade RH za sklapanjem ugovora 
o izvođenju radova rekonstrukcije prostora NSK, odgađa se budući da se jedan od ponuditelja 
u postupku javne nabave žalio, te se čeka okončanje žalbenog postupka. 
 

6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 
Upravno vijeće NSK suglasno je da se zatraži suglasnost Vlade Republike Hrvatske za 
sklapanje ugovora o javnoj nabavi za inozemne znanstvene baze podataka i časopisa u 
elektroničkom obliku za 2019. godinu s inozemnim dobavljačem Clarivate Analytics (UK) 
Limited, 160 Blackfriars Road, SE1 8EZ London, Velika Britanija, OIB/nacionalni identifikacijski 
broj: GB 250 8880 89, kojim se nabavlja pristup Inozemne znanstvene baze podataka Web of 
Science Core Collection, Web of Science Citation Connection, Journal & Highly Cited Data u 
vrijednosti od 612.599 USD bez PDV-a. 
Suglasnost će se zatražit putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 

7. Zamolba zakupnika Ver-ber tt d.o.o. 
Upravno vijeće primilo je na znanje zamolbu zakupnika Ver-ber tt d.o.o. uz preporuku da se 
smanjenje iznosa zakupnine provede kroz redovni postupak zakupa poslovnog prostora, 
ukoliko će zakupnik i nadalje imati poslovni interes za održavanjem strojarskih instalacija u 
NSK. 
 

8. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 
Upravno vijeće NSK usvojilo je prijedlog raspodjele financijskih sredstva ukupnom iznosu od 
1.099.000 kn. Za potrebe NSK sredstva će se utrošiti za sljedeću namjenu: 

1. Odjel Korisničke službe u iznosu od 215.000 kn za nabavu: 
Čitač, skener mikrofilma sa pripadajućim PC 
Čitač filmova 
Izgradnja lokalne mreže za informiranje korisnika 



2. Grafička zbirka i Odsjek Marketing i komunikacije u iznosu od 214.000 kn za nabavu 
Vitrine (različite) 
Ovlaživači zraka (za sve zbirke) 

3. Odsjek Održavanje u iznosu od 170.000 kn za nabavu  
Telelift (veza spremišta i korisničkih službi) 

4. Odjel IT u iznosu od 400.000 kn za nabavu 
Osobnih računala (20 kom) 
Back up uređaj 
Ostala računalna oprema 

5. Odjel Zajednički poslovi u iznosu od 100.000 kn za nabavu 
Multifunkcijski uređaji (skener-pisač-kopirni) 

 

 

 


