
 

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

ožujka 2021. u 13:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, dvorana „Pomet“ u 

prizemlju laterala. 

 

Upravno vijeće na sjednici je raspravljalo i odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke: 

 
1. Izbor predsjednika Upravnog vijeća i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 

Na temelju odredbi članka 3. stavak 3.5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća NSK, sa 6 (šest) 
glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom, DR. SC. JOZO IVANOVIĆ izabran je za 
predsjednika Upravnog vijeća NSK. 
Na temelju odredbi članka 3. stavak 3.5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća NSK, sa 6 (šest) 
glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom, DR. SC. SOFIJA KLARIN ZADRAVEC izabrana je za 
zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća NSK. 
 

2. Usvajanje Zapisnika 29. i 30. izvanredne sjednice Upravnog vijeća 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća od 9.12.2020. i Zapisnik 
30. izvanredne sjednice Upravnog vijeća od 18.12.2020. 
 

3. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK. 
Pravilnik će biti objavljen na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana 
objave. 
 

4. Umanjenje iznosa zakupnine zakupniku Kritika d.o.o. 
Upravno vijeće NSK odobrava umanjenje iznosa zakupnine zakupniku Kritika d.o.o. za oba 
poslovna prostora koja koristi u zgradi NSK na temelju sklopljenih ugovora o zakupu 
poslovnih prostora broj 4 i 10. 
Iznos zakupnine umanjuje se u razdoblju od 1. siječnja 2021. do najkasnije 31. kolovoza 
2021., i to za 40% po kvadratnom metru površine, u odnosu na iznos zakupnine utvrđene 
ugovorima. 
 

5. Odobrenje za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Ver-Ber TT 
d.o.o. 
Odobrava se davanje u zakup poslovnog prostora (skladišta) na jugozapadnoj strani zgrade 
NSK na razini -2 ukupne površine 128 m² tvrtki Ver-Ber TT d.o.o. 
 

6. Odobrenje za sklapanje ugovora s Čalda d.o.o. (samoposlužni aparati) 
Odobrava se davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi NSK, i to dio poslovnog prostora 
koji se nalazi u zgradi NSK, na ukupnoj površini od najviše 6 m², a za potrebe postavljanja 
četiri samoposlužna aparata za tople i hladne napitke te slane i slatke proizvode tvrtki Čalda 
d.o.o. Poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 3 godine. 
 

7. Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu NSK. 
Pravilnik će biti objavljen na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana 
objave. 
 

8. Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za 
zapošljavanje u NSK 
Upravno vijeće NSK usvojilo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspisivanju i provedbi 
javnog natječaja za zapošljavanje u NSK. 



Pravilnik će biti objavljen na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana 
objave. 
 

9. Razno 
 

9.1. Zamolba za podzakup poslovnog prostora zakupnika Kritika d.o.o. 
Upravno vijeće NSK suglasno je za zamolbom zakupnika Kritika d.o.o. da poslovni prostor 
na istočnoj strani zgrade NSK na Ulici Hrvatske bratske zajednice, ukupne površine 208,3 
m², u tlocrtu zgrade NSK označen brojem 4, za koji ima sklopljen ugovor o zakupu, dade u 
podzakup tvrtki Foresta j.d.o.o. 

 

9.2. Dopis tvrtke Rockmark d.o.o. 
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora na 
istočnoj strani zgrade NSK na Ulici Hrvatske bratske zajednice, ukupne površine 156,20 m², 
u tlocrtu zgrade NSK označen brojem 2. 

 

 


