
Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih 
u 2017. godini 

 

 

1. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 26. 

siječnja 2017. 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. Izbor predsjednika Upravnog vijeća i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 
2. Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća NSK od 15.12.2016. 
3. Suglasnost za sklapanje godišnjeg ugovora o korištenju distributivne mreže s HEP ODS d.o.o.  
4. Suglasnost za sklapanje godišnjeg ugovora o održavanju strojarskih instalacija s Ver Ber TT 

d.o.o. 
5. Suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu sa zakupnicima Hrvatsko knjižničarsko društvo i 

Ver Ber TT d.o.o. uz zamolbu zakupnika VBTT za sniženjem zakupnine 
6. Suglasnost za sklapanje aneksa ugovora sa zakupnikom Angie 2010 j.d.o.o. 
7. Informacija o zajedničkoj zamolbi zakupnika u zgradi NSK za sniženjem zakupnina i odgovor 

NSK 
8. Razno 

 

 

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

pošte od 31. siječnja do 06. veljače 2017. o donošenju odluke o odabiru ponude Pleter usluge d.o.o. 

 

 

2. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 24. 

veljače 2017. 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. Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća NSK od 26.01.2017. 
2. Zapisnik – elektroničko glasovanje 31.01.-06.02.2017. 
3. Sklapanje ugovora o zakupu 
4. Usvajanje Pravilnika o prihvatljivoj uporabi interneta u NSK 
5. Usvajanje Plana nabave NSK za 2017. godinu 
6. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana NSK za 2017. godinu 
7. Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju NSK 
8. Dopuna djelatnosti NSK 
9. Razno 

 

 

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

pošte od 06. do 08. ožujka 2017. o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi NSK – restoran na 5. i 

6. katu i caffe bar na razini 0 te o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Kritika d.o.o. 

 

 



3. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u utorak, 28. 

ožujka 2017. 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 2. sjednice Upravnog vijeća NSK 
2. Usvajanje Zapisnika elektroničkog glasovanja 06.-08.03.2017. 
3. Usvajanje Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2016. godinu 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
5. Besplatno korištenje UDK za hrvatske knjižnice 
6. Dopis Hrvatske agencije za okoliš i prirodu 
7. Dopis Ministarstva pravosuđa 
8. Izvještaj o stanju sudskih spisa u 2016. godini 
9. Zamolba zakupnika Prenoćište d.o.o. 
10. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s HT d.d. 
11. Razno 

 

 

4. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 01. 

lipnja 2017. 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 3. sjednice Upravnog vijeća NSK 
2. Usvajanje 1. Izmjene i dopune Plana nabave NSK za 2017. godinu 
3. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu 
4. Usvajanje Pravilnika o postupanju s građom koja pristiže obveznim primjerkom u NSK 
5. Sažetak projekta Hrvatska glagoljica 
6. Odluka o financiranju Hrvatskog ureda za DOI 
7. Razno 

 

 

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

pošte od 14. do 23. lipnja 2017. o usvajanju 2. Izmjene i dopune Plana nabave NSK za 2017. godinu. 

 

 

5. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 05. 

listopada 2017. 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. Zapisnik 4. sjednice UV od 01.06.2017. 
2. Zapisnik o elektroničkom glasovanju 14.-23.06.2017. 
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
4. Informacija o Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci 
5. Informacija o aktivnostima u zgradi NSK 
6. Zamolba zakupnika Dominović d.o.o. 
7. Pribavljanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora za 2017. godinu 



8. Razno 

 

 

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

pošte od 13. do 16. studenoga 2017. o donošenju odluke o traženju suglasnosti Vlade Republike 

Hrvatske za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za inozemne znanstvene baze podataka i časopisa u 

elektroničkom obliku za 2017. godinu i davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 

inozemne znanstvene baze podataka i časopisa u elektroničkom obliku za 2017. godinu. 

 

 

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

pošte od 08. do 11. prosinca 2017. o donošenju odluke o sklapanju ugovora o nabavi i osiguravanju 

dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija. 

 

 

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

prosinca 2017. 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 5. sjednice Upravnog vijeća NSK od 05.10.2017. 
2. Usvajanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju 13.-16.11.2017. 
3. Usvajanje Plana rada NSK s Financijskim planom za 2018. godinu 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o prihvatljivoj uporabi interneta 
5. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora s HEP operator distribucijskog sustava 

d.o.o. 
6. Obavijest - dopis MZO za Ministarstvo državne imovine u vezi pronalaska novog prostora za 

ZK Odjel 
7. Obavijest - dopis MZO za HAZU – traženje očitovanja o korištenju poslovnog prostora u NSK 
8. Obavijest - dopis MZO za Ministarstvo kulture i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u vezi 

zamjene plina Halona 
9. Obavijest - Rješenje o upisu prava vlasništva 
10. Razno 

- Prijedlog izvanrednih neradnih dana NSK u 2018. godini 

 

 

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

pošte od 19. do 22. prosinca 2017. o: 

 
1. Usvajanju 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu 
2. Usvajanju 3. Izmjene i dopune Plana nabave NSK za 2017. godinu 
3. Usvajanju Plana nabave za 2018. godinu 
4. Donošenju odluke o sklapanju Ugovora o opskrbi električnom energijom s HEP-Opskrbom 

d.o.o. 
5. Donošenju odluke o sklapanju Ugovora o opskrbi toplinskom energijom s HEP Toplinarstvom 

d.o.o. 

 

 


