
 

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

prosinca 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 uz zaključke: 

 
1. Usvajanje Zapisnika 

Upravno vijeće NSK prihvatilo je Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća NSK od 22. i 
25.10.2019., Zapisnik o elektroničkom glasovanju u razdoblju 31.10.-04.11.2019., Zapisnik o 
elektroničkom glasovanju u razdoblju 05.-06.11.2019., Zapisnik o elektroničkom glasovanju u 
razdoblju 11.-13.11.2019., Zapisnik 15. izvanredne sjednice od 28.11.2019 te na Zapisnik 16. 
izvanredne elektroničke sjednice održane u razdoblju 04.-05.12.2019. 
 

2. Usvajanje Plana rada NSK s financijskim planom za 2020. godinu 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Plan rada NSK s financijskim planom za 2020. godinu. 
 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Izmjene i dopune financijskog plana NSK za 2019. godinu. 
 

4. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 
povjerljive osobe 
Odgađa se donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, kako bi članovi Upravnog vijeća razmotrili 
pristigle primjedbe J. Jeića. 
 

5. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK 
Odgađa se donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i 
usluga NSK. Pravilnik će se vratiti Stručnom vijeću na raspravu o stručnim pitanjima, nastavno 
na dostavljene primjedbe J. Jeića na Pravilnik. 
 

6. Usvajanje Pravilnika o zaštiti građe NSK u kriznim uvjetima 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Pravilnik o zaštiti građe NSK u kriznim uvjetima, uz preporuku 
da NSK radi na razvoju procedura radi lakšeg snalaženja u kriznim situacijama. 
 

7. Prijedlog izvanrednih neradnih dana NSK u 2020. godini 
Odobrava se da Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u 2020. godini izvanredno ne 
radi tijekom sljedećih dana: 

04.01.2020. – subota uoči blagdana Sveta tri kralja 
11.04.2020. – Velika subota 
02.05.2020. – subota nakon Praznika rada  

 
8. Zamolbe zakupnika 

Upravno vijeće NSK nije uvažilo zamolbe zakupnika Dominović d.o.o. i HKZ-Hrvatsko slovo 
d.o.o. za snižavanjem zakupnine. 

 


