
 

7. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u utorak, 7. rujna 

2021. s početkom u 13:00 sati online putem aplikacije MS Teams. 

 

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

 
1. Usvajanje zapisnika 

Upravno vijeće NSK usvojilo je Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća NSK od 20.5.2021., 
Zapisnik 4. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane u razdoblju 1.-
4.6.2021., Zapisnik 5. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane u razdoblju 
25.-28.6.2021. i Zapisnik 6. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane u 
razdoblju 12.-13.7.2021. 
 

2. 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. 
Zadužuje se Odsjek Tajništvo izraditi čistopis Pravilnika o unutarnjem ustroju te objaviti 
čistopis na Oglasnoj ploči NSK i intranetskoj stranici NSK. 
 

3. Regulacija odnosa sa zakupnicima – ugostiteljima prema primljenoj zamolbi 
Odobrava se umanjenje iznosa zakupnine zakupnicima poslovnih prostora na Ulici Hrvatske 
bratske zajednice u zgradi NSK. Sa zakupnicima poslovnih prostora sklopit će se aneks 
ugovora o zakupu poslovnog prostora kojim se regulira umanjenje iznosa zakupnine za 40% 
po kvadratnom metru površine, u odnosu na iznos zakupnine utvrđen ugovorom. Da bi aneks 
mogao biti sklopljen, zakupnik mora podmiriti sve otvorene financijske obveze prema NSK i 
sklopiti aneks za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. godine. 
Odobrava se oslobađanje od plaćanja zakupnine za mjesec rujan 2021. godine Zakupniku 
Angie 2010 j.d.o.o. radi izvođenja sanacijskih radova na vodovodnoj infrastrukturi na dijelu 
prostora ispred lokala prema ulici Hrvatske bratske zajednice, označen u tlocrtu zgrade pod 
brojem 1. Zakupnik se obvezuje podmiriti režijske troškove za mjesec rujan 2021. godine. 
 

4. Zamolba Dominović d.o.o. za davanje u zakup skladišta u servisnom hodniku 
Odobrava se sklapanje aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog dana 1. 
kolovoza 2018. godine s Dominović d.o.o., i to za zakup dodatnog unutarnjeg poslovnog 
prostora – ograđenog skladišta u zgradi NSK, površine 40,50 m2. 
Iznos zakupnine predmetnog unutarnjeg poslovnog prostora – ograđenog skladišta utvrđuje 
se u visini od 3,5 EUR/m2. 
 

5. Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Prenoćište d.o.o. 
Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora označen u tlocrtu zgrade pod 
br. 8. ukupne površine 161 m2, sa zakupnikom Prenoćište d.o.o., Đurkov put 19F, 10000 
Zagreb, pod istim uvjetima kao i dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora. 
 

6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o pružanju usluga za pristup Inozemnim znanstvenim 
elektroničkim časopisima za Grupu 2 Taylor & Francis Journal Collection ili jednakovrijednim 
inozemnim znanstvenim elektroničkim časopisima, Broj: VV-1-2021, s ponuditeljem 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE SERVICES AG, c/o Treureva Chamerstrasse 172, 6300, Zug, Švicarska, 
OIB/nacionalni identifikacijski broj: CHE-116.115.454, cijena ponude 358.448,04 EUR bez 
PDV-a, cijena ponude s PDV-om 358.448,04 EUR. 
 

 

 



7. Traženje suglasnosti osnivača za sklapanje ugovora o nabavi e-izvora 

Zatražit će se suglasnost osnivača/Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o pružanju 
usluga Nabava inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa Wiley Standard Journals  
Collection ili jednakovrijedni inozemni znanstveni elektronički časopisi, Broj: VV-1-2021 
(Grupa 3) s odabranim ponuditeljem EBSCO Information Services GmbH/, Sachsendamm 2-7, 
10829 Berlin, Njemačka OIB/ identifikacijski broj: DE 205129407, kojim se nabavljaju 
inozemni znanstveni elektronički časopisi Wiley Standard Journals Collection, u vrijednosti od 
708.571,00 EUR bez PDV-a. 
Suglasnost će se zatražiti putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 


