
20. elektronička sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 

razdoblju od 30. do 31. ožujka 2020. Upravno vijeće je glasovanjem putem elektroničke pošte 

odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke: 

 
1. Usvajanje zapisnika 17., 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća NSK 

Upravno vijeće NSK prihvatilo je Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća NSK od 12.12.2019., 
Zapisnik 18. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK održane u razdoblju 24.-
27.12.2019. te Zapisnik 19. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK održane u 
razdoblju 15.-20.01.2020. 
 

2. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izviješćem za 2019. godinu 
Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješće NSK za 2019. godinu. 
Izvješće se dostavlja nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske radi donošenja 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća. 
 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju  
Usvajaju se 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. 
 

4. Imenovanje potpisnika financijske dokumentacije 
Imenuju se ovlaštenici za potpisivanje financijske dokumentacije NSK kako slijedi: 
- Sofija Klarin Zadravec 
- Marko Orešković 
- Jasenka Zajec 

Zadužuje se Odsjek financijski i računovodstveni poslovi pripremiti svu dokumentaciju 
potrebnu za registraciju potpisnika u FINIA-i, Privrednoj banci Zagreb d.d. te ostalim 
institucijama potrebnim za registraciju ovlaštenih potpisnika 
 

5. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora – Springer 
Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju usluga Nabava inozemnih znanstvenih 
elektroničkih časopisa SpringerNature Journals Complete Collection ili jednakovrijedni 
inozemni znanstveni elektronički časopisi, Broj: VV-9-2019 (Grupa 1), temeljem prethodne 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Odluka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-
04/59, Ur.broj: 50301-27/25-20-2, od 12.03.2020.s inozemnim dobavljačem 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 715.477,00 EUR-a bez PDV-a. 
 

6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora – Wiley 
Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju usluga Nabava inozemnih znanstvenih 
elektroničkih časopisa Wiley Standard Journals Collection ili jednakovrijedni inozemni 
znanstveni elektronički časopisi, Broj: VV-9-2019 (Grupa 8), temeljem prethodne suglasnosti 
Vlade Republike Hrvatske, Odluka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-04/59, Ur.broj: 
50301-27/25-20-2, od 12.03.2020.s inozemnim dobavljačem John Wiley & Sons, Inc., 111 
River St, 07030 Hoboken New Jersey, Amer.Djev.Otoci, OIB/nacionalni identifikacijski broj: 
135593032, kojim se nabavlja pristup inozemnim znanstvenim elektroničkim časopisima 
Wiley Standard Journals Collection, u vrijednosti od 708.571,00 EUR-a bez PDV-a. 
 

7. Zamolba zakupnika 
Na pisani prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, odgađa se rasprava i donošenje odluke o 
zamolbi zakupnika, a rješavat će se u trenutku kada budu poznati svi parametri vezani uz 
male gospodarstvenike i najmove. 



8. Aneks ugovora o radu glavne ravnateljice 
Odobrava se sklapanje Aneksa Ugovora o radu prof. dr. sc. Ivanke Stričević, glavne ravnateljice 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, radi reguliranja samostalnog odlučivanja o 
rasporedu radnog vremena, sukladno važećim propisima. 

 


