
Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih 
u 2016. godini 

 
 
Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 
elektroničke pošte od 11. do 15. siječnja 2016. o: 
1. Donošenju odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju javne usluge na mreži 

srednjeg napona za 2016. godinu između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i 
HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. 

2. Donošenju odluke o sklapanju Okvirnog sporazuma i Ugovora o pružanju usluga 
održavanja i servisiranja strojarskih instalacija u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu 

3. Usvajanju konačne (3.) Izmjene i dopune Financijskog plana NSK za 2015. godinu 

 
 
19. (izvanredna) sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
održana je u utorak, 19. siječnja 2016. u 09:00 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: 
 
1. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 

 

 
Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 
elektroničke pošte od 05. do 11. veljače 2016. o donošenju odluke o sklapanju ugovora o 
zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Studio Hrg d.o.o. 
 
 
20. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 
utorak, 15. ožujka 2016. u 12:30 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: 

 
1. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 18.-22.12.2015. 
2. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 11.-15.01.2016. 
3. Usvajanje Zapisnika 19. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća od 19.01.2016. 
4. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 05.-12.02.2016. 
5. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2015. godinu 
6. Usvajanje Strategije NSK za 2016.-2020. 
7. Ispravak Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
8. Stanje spisa – Odvjetnik Damir Mikuljan 
9. Upiti zakupnika 
10. Razno 

 
 



Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 

elektroničke pošte od 18. do 21. travnja 2016. o imenovanju osobe za odobravanje troškova 
glavnog ravnatelja. 
 
 
21. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 
ponedjeljak, 02. svibnja 2016. u 13:00 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: 
 
1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća NSK od 15.03.2016. 

2. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 18.-21.04.2016. 
3. Usvajanje Plana nabave NSK za 2016. godinu 
4. Usvajanje Financijskog plana NSK za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
5. Zakupnici 
6. Razno 

- Prijedlozi Josipa Vatavuka za izmjenu odredbi Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
 
 
22. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 
četvrtak, 16. lipnja 2016. u 09:30 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: 
 
1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća NSK od 07.12.2015. 
2. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća NSK od 02.05.2016. 
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
4. Odobrenje otpisa i brisanja duga prema Ex Libris LTD 
5. Izvješće o sudskom postupku s Tehnika d.d. 
6. Razno 

 
 

Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 
elektroničke pošte od 07. do 12. srpnja 2016. o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi 
NSK – restoran na 5. katu. 
 
 
Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 
elektroničke pošte od 22. do 25. kolovoza 2016. o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog 
prostora sa zakupnikom Prenoćište d.o.o. 
 
 
Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 

elektroničke pošte od 07. do 12. rujna 2016. o davanju u zakup poslovnih prostora u zgradi 
NSK – restoran na 5. katu, prostorija za posluživanje hrane na 6. katu te caffe bar u 



predvorju, te o davanju suglasnosti zakupniku HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o. za postavljanje 

štanda ispred poslovnog prostora. 
 
 
23. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 
četvrtak, 22. rujna 2016. u 09:30 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: 
 
1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća – 16.06.2016. 
2. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 07.-12.07.2016. 
3. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 22.-25.08.2016. 
4. Usvajanje Zapisnika o glasovanju putem elektroničke pošte 07.-12.09.2016. 
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
6. Akcijski plan Strategije NSK 2016.-2020. 
7. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu NSK 
8. Razno 

 
 
Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održalo je glasovanje putem 
elektroničke pošte od 15. do 16. studenoga 2016. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora 
o nabavi i osiguravanju dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih 

informacija. 
 
 


