
 

  

 

Prijedlog 

 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 14. stavkom 2. Zakona o knjižnicama 

(Narodne novine, broj: 105/97, 5/98 - ispravak, 104/00, 87/08 i 69/09) i s člankom 12. 

stavcima 1. i 4. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, klase: 041-01/10-01/1, 

urbroja: 474-01-01-10-16/T.T. od 1. prosinca 2010. godine, Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj _________ donijela 

 

 

 

O D L U K U 

 

o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje 

ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti inozemnih znanstvenih  

elektroničkih časopisa u 2018. godini 

 

 

 

I. 

 

  Daje se suglasnost Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje 

ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa s 

inozemnim dobavljačem u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 351.037,99 eura, odnosno u 

kunskoj protuvrijednosti bez PDV-a po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 

izvršenja plaćanja kako slijedi: 

 

- Scientific Knowledge Services AG, kojim se nabavlja pristup inozemnim 

znanstvenim elektroničkim časopisima - Grupa 2 „Taylor & Francis Library 

Collections ili jednakovrijedni“ u vrijednosti od 351.037,99 eura, 

 

a sukladno Odluci Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, klase: 041-

01/18-01/13, urbroja: 474-01-18-4, od 3. kolovoza 2018. godine. 

 

II. 

 

  Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom 

proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 3.255.877,00 kuna od 

čega je 2.604.701,00 kuna vrijednost ugovora, a 651.176,00 kuna obveza za PDV, u okviru 

Razdjela 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08091 - Agencije i ostale javne 

ustanove u znanosti i obrazovanju, RKP 21836 - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Programa 

3801 - Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost, aktivnosti A622131 - Nabava inozemnih 

znanstvenih časopisa. 

 

 

 



 

  

 

III. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Klasa:  

Urbroj: 

 

Zagreb, _______  

     

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 



 

  

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: NSK) u postupku je 

sklapanja ugovora s inozemnim dobavljačem kojim bi se nabavili inozemni znanstveni 

elektronički časopisi - Grupa 2 „Taylor & Francis Library Collections ili jednakovrijedni“. 

NSK bi spomenuti ugovor trebala sklopiti s inozemnim dobavljačem Scientific Knowledge 

Services AG. 

Naime, NSK i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su 23. travnja 2015. godine 

Sporazum o suradnji pri nabavi i osiguravanju dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora 

znanstvenih i stručnih informacija u okviru njihovih zajedničkih interesa i u okviru interesa 

javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja, a u okviru kojih djeluje knjižnica. Sukladno Sporazumu i članku 15. 

stavku 1. alineji 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00  i 

69/09), NSK je u 2016. godini preuzela, a u sljedeće dvije godine i nastavila s poslovima 

usklađivanja nabave inozemnih znanstvenih baza podataka i inozemnih znanstvenih 

elektroničkih časopisa na nacionalnoj razini. 

Predviđeno trajanje ugovora s gore navedenim inozemnim dobavljačem je 12 mjeseci, 

a procijenjena vrijednost ugovora je 351.037,99 EUR, odnosno u kunskoj protuvrijednosti bez 

PDV-a po srednjem tečaju HNB-a na dan izvršenja plaćanja.  

Člankom 14. stavkom 2. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 

104/00 i 69/09) propisano je da je osnivač Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

Republika Hrvatska te da prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. 

Nadalje, člankom 12. stavcima 1. i 4. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 

Zagrebu od 17. prosinca 2010. godine propisano je da NSK ne može bez suglasnosti osnivača 

sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od 1.500.000,00 kuna, a Odluku o sklapanju 

pravnih poslova čije vrijednost prelazi 1.500.000,00 kuna donosi Upravno vijeće uz 

suglasnost osnivača. 

Budući da vrijednost spomenutoga ugovora s gore navedenim inozemnim 

dobavljačem prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna, Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice u Zagrebu dužno je ishoditi suglasnost osnivača - Vlade Republike Hrvatske na 

Odluku kojom se odobrava sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti 

elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.  

Financijska sredstva za nabavu navedenih inozemnih znanstvenih elektroničkih 

časopisa u 2018. godini osigurat će se kroz izravnu dodjelu korisniku bespovratnih sredstava 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu iz Europskog socijalnog fonda, a sukladno 

Odluci o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Klasa: 910-04/16-09/100, 

Urbroj: 524-06-03-03-01/1-16-5) od 28. listopada 2016. godine kojom se odlučilo o 

financiranju operacije UP.03.1.3.01.0001 - Povećanje pristupa elektroničkim izvorima 

znanstvenih i stručnih informacija e-izvori te Ugovoru  o dodjeli bespovratnih sredstava od 

25. studenoga 2016. godine. 

  Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom 

proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 3.255.877,00 kuna od 

čega je 2.604.701,00 kuna vrijednost ugovora, a  651.176,00 kuna obveza za PDV, u okviru 

Razdjela 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08091 - Agencije i ostale javne 

ustanove u znanosti i obrazovanju, RKP 21836 - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Programa 

3801 - Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost, aktivnosti A622131 - Nabava inozemnih 

znanstvenih časopisa. 

 

 



 

  

 

 


