
Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih 
u 2019. godini 

 

 

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

pošte u razdoblju 07.-10.01.2019. o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o korištenju 

javne usluge na mreži srednjeg napona za 2019. godinu s HEP – operaterom distribucijskog sustava 

d.o.o. 

 

 

10. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u ponedjeljak, 

11. ožujka 2019. 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 9. sjednice i dva zapisnika elektroničkog glasovanja Upravnog vijeća NSK 
2. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2018. godinu 
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu NSK 
4. Usvajanje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u NSK 
5. Donošenje odluke o traženju suglasnosti Vlade RH za sklapanjem ugovora o izvođenju radova 

rekonstrukcije prostora NSK 
6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 
7. Zamolba zakupnika Ver-ber tt d.o.o. 
8. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 
9. Razno 

 

 

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

pošte u razdoblju 15.-18.03.2019. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora. 
 

 

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

pošte u razdoblju 20.-21.03.2019. o donošenju odluke za traženje suglasnosti Vlade Republike 

Hrvatske za sklapanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije prostora NSK 

 

 

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

pošte u razdoblju 22.-25.03.2019. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora. 
 

 

11. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u srijedu, 27. 

ožujka 2019. 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 10. sjednice Upravnog vijeća i dva zapisnika elektroničkog glasovanja 

Upravnog vijeća NSK 



2. Usvajanje Statuta NSK 
3. Usvajanje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u NSK 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu NSK 
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 
7. Razno 

 

 

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

pošte u razdoblju 03.-04.04.2019. o usvajanju Statuta NSK, pribavljanju suglasnosti za sklapanje 

ugovora o nabavi radova zamjene plina halona te o pribavljanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

nabavi radova sanacije ravnih prohodnih krovova. 

 

 

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

pošte u razdoblju 05.-08.04.2019. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi usluge 

izvođenja radova rekonstrukcije prostora NSK. 

 

 

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

pošte u razdoblju 19.-24.04.2019. 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 27.-28.05.2019. o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora. 
 

 

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

pošte u razdoblju 31.05.-04.06.2019. o donošenju odluke za traženje suglasnosti osnivača/Vlade 

Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora. 

 

 

12. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u ponedjeljak, 

17. lipnja 2019. 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 11. sjednice Upravnog vijeća i šest zapisnika elektroničkog glasovanja 

Upravnog vijeća NSK 
2. Dopune usvojenog teksta Statuta NSK sukladno nalogu Ministarstva znanosti i obrazovanja 
3. Davanje suglasnosti za raspisivanje Natječaja za glavnog ravnatelja NSK 
4. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o izvršenju radova sanacije ravnih krovova  
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o ostvarenju i načinu korištenja vlastitih prihoda, 

ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te prihoda od 
donacija i pomoći iz inozemstva NSK 

6. Zamolba Ciklo-Sport d.o.o. 
7. Razno 

 

 


