
28. elektronička sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u 

razdoblju od 20. do 21. listopada 2020. Upravno vijeće je glasovanjem putem elektroničke pošte 

odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke: 

 
1. Usvajanje Statuta o dopuni Statuta NSK 

Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu upućuje Statut o dopuni Statuta 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Vladu Republike Hrvatske radi pribavljanja 
odluke kojom se daje prethodna suglasnosti na tekst Statuta o dopuni Statuta Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Tekst Statuta o dopuni Statuta Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu bit će upućen Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstva 
znanosti i obrazovanja. 
 

2. Usvajanje Pravilnika o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti NSK 
Usvaja se Pravilnik znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu. Nakon pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, tekst Pravilnika 
će se objaviti na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja. 
 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 
Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK. Izmjene i dopune 
Pravilnika objavit će se na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana objave. 
 

4. Prijedlog za sniženje iznosa zakupnina u poslovnim prostorima na Ulici Hrvatske bratske 
zajednice 
Upravno vijeće NSK odobrava umanjenje iznosa zakupnine zakupnicima poslovnih prostora 
na Ulici Hrvatske bratske zajednice u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
Sa zakupnicima poslovnih prostora sklopit će se aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora, 
kojim se regulira umanjenje iznosa zakupnine. Da bi aneks mogao biti sklopljen, zakupnik 
mora podmiriti sve otvorene financijske obveze prema NSK i sklopiti aneks u razdoblju od 1. 
studenoga do 15. prosinca 2020. 
U slučaju da zakupnik ne zadovolji navedene uvjete, neće mu biti omogućeno sklapanje 
aneksa ugovora. 
Iznos zakupnine umanjuje se u razdoblju od sklapanja aneksa ugovora između zakupnika i 
NSK, i to za 40% (četrdeset posto) po kvadratnom metru površine, u odnosu na iznos 
zakupnine utvrđen ugovorom. Sve ostale odredbe osnovnog ugovora koje se neće izmijeniti 
navedenim aneksom ugovora o zakupu ostaju i dalje na snazi i u primjeni. Navedeno se 
odnosi na razdoblje od sklapanja aneksa ugovora između zakupnika i NSK do 31. kolovoza 
2021. 
 

5. Prijedlog za nenaplatu zakupnine Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu 
Upravno vijeće NSK daje suglasnost za primjenu mjere za smanjenje posljedica pandemije 
virusa Covid-19 na gospodarsku djelatnost Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. 
Mjera se sastoji od naplate isključivo realnog iznosa režijskih troškova prema očitanju i 
obračunu, a bez naplate zakupnine u razdoblju od travnja do srpnja 2020. 
Na temelju prethodne odluke, Studentski centar sveučilišta u Zagrebu za kolovoz 2020. plaća 
samo realni iznos režijskih troškova. 
Od rujna 2020. godine, zakupninu i režijske troškove Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 
obvezan je plaćati sukladno ugovorenome. 

 


