
Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih 
u 2018. godini 

 

 

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

pošte u razdoblju 07.-09.02.2018. o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 

 

 

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

pošte u razdoblju 13.-15.02.2018. o odobrenju za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa 

zakupnikom Ver ber TT d.o.o. 

 

 

7. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 23. 

ožujka 2018. 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: 

 

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice i tri zapisnika elektroničkog glasovanja Upravnog vijeća NSK 

2. Usvajanje Dopune Plana rada NSK za 2018. godinu 

3. Usvajanje I. Izmjene i dopune Financijskog plana NSK za 2018. godinu 

4. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2017. godinu 

5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 

6. Usvajanje I. Izmjene i dopune Plana nabave NSK za 2018. godinu 

7. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 

8. Usvajanje Izmjena Pravilnika o ostvarenju i načinu korištenja prihoda NSK 

9. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Čalda d.o.o. 

10. Informacija o odobravanju financijskih sredstava za zamjenu Halona 

11. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 

12. Zamolba zakupnika Dominović d.o.o. 

13. Razno 
 

 

 

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

pošte u razdoblju 09.-12.04.2018. o pribavljanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 

e-izvore za 2018. godinu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 13.-18.04.2018. o pribavljanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 

e-izvore za 2018. godinu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 19.-23.04.2018. o pribavljanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 

e-izvore za 2018. godinu. 



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

pošte u razdoblju 24.-27.04.2018. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za e-

izvore za 2018. godinu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 27.-29.06.2018. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju 

dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija. 

 

 

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

pošte u razdoblju 04.-05.07.2018. 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. 

 

 

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

pošte u razdoblju 18.-24.07.2018. o davanju u zakup poslovnih prostora u zgradi NSK radi isteka 

važećih ugovora - lokali broj 5, 6, i 9 na Ulici Hrvatske bratske zajednice te o usvajanju 2. Izmjene i 

dopune Plana nabave NSK za 2018. godinu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 02.-03.08.2018 o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK, 

davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o pristupu e-izvorima te traženju suglasnosti za sklapanje 

ugovora o pristupu e-izvorima. 

 

 

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

pošte u razdoblju 22.-23.08.2018. o potpisivanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u 

okviru programa Erasmus+. 

 

 

8. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u utorak, 11. rujna 

2018. 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: 

 
1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice i osam zapisnika elektroničkog glasovanja Upravnog vijeća 

NSK 
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
3. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara NSK 
4. Usvajanje Pravilnika o dodjeli Nagrade i priznanja NSK 
5. Informacije o aktivnostima u NSK 
6. Zamolba zakupnika HKZ - Hrvatsko slovo d.o.o. za sklapanje ugovora s NSK izvan predviđenog 

roka radi zakašnjelog podmirenja dugova  
7. Razno 

 

 



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

pošte u razdoblju 17.-19.09.2018. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 

prostora sa Studentskim centrom u Zagrebu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 24.-26.09.2018. o traženju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju projekta 

zamjene Halona u protupožarnom sustavu NSK s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

 

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

pošte u razdoblju 02.-05.10.2018. o usvajanju 3. Izmjene i dopune Plana nabave NSK za 2018. godinu 

te o usvajanju 2. Izmjene i dopune Financijskog plana NSK za 2018. godinu. 

 

 

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

pošte u razdoblju 09.-11.10.2018. o donošenju odluke o investicijskom ulaganju zgradu NSK. 

 

 

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

pošte u razdoblju 12.-16.10.2018. o donošenju odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u zgradi 

NSK – lokal broj 5 na Ulici Hrvatske bratske zajednice. 

 

 

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

pošte u razdoblju 26.-30.10.2018. o donošenju odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

nabavi i osiguravanju dostupnosti i korištenja e-izvora. 

 

 

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

pošte u razdoblju 07.-12.11.2018. o donošenju odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnog prostora u zgradi NSK s ponuditeljem HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o.. 

 

 

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

pošte u razdoblju 07.-12.11.2018. o donošenju odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnog prostora u zgradi NSK s ponuditeljem HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o.. 

 

 

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

pošte u razdoblju 22.-26.11.2018. o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK, 

traženju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi projektantskih usluga te o usvajanju IV. Izmjene i 

dopune Plana nabave NSK za 2018. godinu. 

 

 

9. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 14. 

prosinca 2018. u 11:00 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 8. sjednice i osam zapisnika elektroničkog glasovanja Upravnog vijeća 

NSK 
2. Usvajanje Plana rada NSK s financijskim planom za 2019. godinu 
3. Usvajanje III. Izmjene i dopune financijskog plana NSK za 2018. godinu 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o odobravanju službenih putovanja 
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
6. Zamolba – Dominović d.o.o. 
7. Zamolba – Studio Hrg d.o.o. 
8. Zamolba – Odvjetnički ured Šuster Madjarević 
9. Prijedlog plaćanja prekršajne kazne izrečene odgovornoj osobi NSK na teret vlastitih 

sredstava NSK 
10. Prijedlog izvanrednih neradnih dana NSK u 2019. godini 
11. Razno 

 

 

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

pošte u razdoblju 20.-21.12.2018. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge 

projektiranja s Neidhardt arhitekti d.o.o. i o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

projekta zamjene Halona. 

 

 


