
 

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 uz zaključke: 

 
1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća i šest zapisnika elektroničkog glasovanja 

Upravnog vijeća NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća NSK od 27.03.2019. te 
dva zapisnika o elektroničkom glasovanju u razdoblju 03.-04.04.2019., zapisnik o 
elektroničkom glasovanju u razdoblju 05.-08.04.2019., zapisnik o elektroničkom glasovanju u 
razdoblju 19.-24.04.2019., zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 27.-28.05.2019. i 
zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 31.05.-04.06.2019. 
 

2. Dopune usvojenog teksta Statuta NSK sukladno nalogu Ministarstva znanosti i obrazovanja 
Upravno vijeće NSK usvojilo je tekst Statuta NSK uz obvezu unošenja korekcija iznesenih u 
raspravi. 
Zadužuje se NSK pripremiti čistopis Statuta te ga putem nadležnog Ministarstva znanosti i 
obrazovanja uputiti u proceduru pribavljanja suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske. 
 

3. Davanje suglasnosti za raspisivanje Natječaja za glavnog ravnatelja NSK 
Odgađa se donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor glavnog ravnatelja NSK do 
stupanja na snagu novog Statuta NSK. 
 

4. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o izvršenju radova sanacije ravnih krovova 
Upravno vijeće NSK odobrilo je sklapanje ugovora o nabavi usluga u predmetu nabave 
„Izvođenje radova sanacije ravnih prohodnih krovova (terasa) na 5. katu zgrade Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice u Zagrebu“ s ponuditeljem NEVING d.o.o., Pavla Radića 3, 10 000 Zagreb, 
Hrvatska, OIB: 70989676533 s cijenom ponude od 1.771.880,00 hrvatskih kuna bez PDV-a, 
odnosno cijenom ponude 2.214.850,00 hrvatskih kuna s PDV-om. 
 

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 
Odgađa se rasprava o usvajanju 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 do pribavljanja tumačenja i 
preporuke za daljnje postupanje Ministarstva znanosti i obrazovanja po pitanju isplate 
dodatka za naročitu uspješnost u radu zaposlenika NSK. 
 

6. Zamolba Ciklo-Sport d.o.o. 
Upravno vijeće NSK podržava prijedlog da se predmetni poslovni prostori, za najam kojih je 
Ciklo-Sport d.o.o. iskazao interes, dadu u zakup te da se pokrene postupak raspisivanja 
javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. 

 


