
 

14. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u utorak, 22. 

listopada 2019. u 14:00 sati te nastavak sjednice u petak, 25. listopada 2019. u 9:00 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 13. sjednice Upravnog vijeća i tri zapisnika elektroničkog glasovanja 

Upravnog vijeća 
Upravno vijeće NSK prihvatilo je Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća NSK od 16.09.2019. te 
Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 27.-30.09.2019., Zapisnik o elektroničkom 
glasovanju u razdoblju 02.-04.10.2019. i Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 09.-
11.10.2019. 
 

2. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za glavnog ravnatelja NSK 
Na natječaj za glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pristigle su tri 
prijave, te je utvrđeno da su sve prijave poslane u natječajnom roku. Prijavljeni kandidati su: 

1. Dr. sc. Marijana Mišetić 
2. Dr. sc. Tatijana Petrić 
3. Prof. dr. sc. Ivanka Stričević 

Članovima Upravnog vijeća dostavit će se elektroničkom poštom životopisi i planovi rada NSK 
prijavljenih kandidatkinja. 
Sjednica se prekida, a nastavak sjednice održat će se u četvrtak, 24. listopada 2019. s 
početkom u 11:00 sati. Prijavljene kandidatkinje bit će pozvane na nastavak sjednice kako bi 
prezentirale Upravnom vijeću svoj plan rada NSK, svaka u trajanju do 15 minuta. 
 

3. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Poslovnik o radu Upravnog vijeća NSK. Tekst Poslovnika 
objavit će se na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja. 
Nakon stupanja na snagu, Poslovnik će biti objavljen na intranetskoj stranici NSK. 

 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 

Upravno vijeće NSK usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK. 
Izmjene i dopune Pravilnika objavit će se na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu danom 
objave. 
 

5. Utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog ravnatelja NSK 
Upravno vijeće NSK donijelo je odluku kojom se za izbor glavnog ravnatelja NSK predlažu sve 
tri prijavljene kandidatkinje: 

1. Dr. sc. Marijana Mišetić 
2. Dr. sc. Tatijana Petrić 
3. Prof. dr. sc. Ivanka Stričević 

Odluka o prijedlogu kandidatkinja za izbor glavnog ravnatelja NSK dostavit će se ministrici 
kulture i ministrici znanosti i obrazovanja koje predlažu kandidata Vladi Republike Hrvatske. 
Upravno vijeće NSK dužno je u roku 45 dana od isteka roka za prijavu na natječaj obavijestiti 
prijavljene kandidatkinje o ishodu natječaja. 
 

 


