
 

11. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u srijedu, 27. 

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 10. sjednice Upravnog vijeća i tri zapisnika elektroničkog glasovanja 

Upravnog vijeća NSK 
Usvaja se Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća NSK od 11.03.2019. 
Usvaja se Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 15.-18.03.2019. 
Usvaja se Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 20.-21.03.2019. 
Usvaja se Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 22.-25.03.2019. 
 

2. Usvajanje Statuta NSK 
Upravno vijeće NSK podržava sadržaj prijedloga Statuta NSK. 
Ovlašćuje se glavna ravnateljica u ime Upravnog vijeća obaviti konzultacije sa Sveučilištem u 
Zagrebu i sa stručnom zajednicom u NSK, nastavno na članke 34. i 35. prijedloga Statuta NSK, 
koji se odnose na pomoćnike glavnog ravnatelja te uvjete koje moraju ispunjavati. 
Uprava NSK će izvijestiti Upravno vijeće o obavljenim konzultacijama, nakon čega će Upravno 
vijeće pristupiti elektroničkom glasovanju o usvajanju Statuta NSK. 
 

3. Usvajanje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za 
zapošljavanje u NSK. Pravilnik će se objavit će se na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu 
osmog dana od dana objavljivanja. 
 

4. 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. 
 

5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
Upravno vijeća NSK usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK, uz 
napomenu da je NSK dužna voditi računa o eventualnim potrebama za obavljanjem poslova u 
Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara. 
Pravilnik će se objaviti na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja. 
 

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 dobavljačima kako slijedi: 

a) Scientific Knowledge Services AG, c/o Treureva Chamerstrasse 172, 6300, Zug, 
Švicarska, OIB/nacionalni identifikacijski broj: CHE-116.115.454, kojim se nabavlja 
pristup Inozemne znanstvene baze podataka JSTOR u vrijednosti od 277.268,00 USD 
bez PDV-a. 

b) Scientific Knowledge Services AG, c/o Treureva Chamerstrasse 172, 6300, Zug, 
Švicarska, OIB/nacionalni identifikacijski broj: CHE-116.115.454, kojim se nabavlja 
pristup Inozemnim znanstvenim elektroničkim časopisima SpringerNature Journals 
Complete Collection u vrijednosti od 680.120,22 EUR bez PDV-a. 



c) Scientific Knowledge Services AG, c/o Treureva Chamerstrasse 172, 6300, Zug, 
Švicarska, OIB/nacionalni identifikacijski broj: CHE-116.115.454, kojim se nabavlja 
pristup Inozemnim znanstvenim elektroničkim časopisima Taylor & Francis Subject 
Collections u vrijednosti od 328.732,00 EUR bez PDV-a. 

 


