
PRIJEDLOG 

Na temelju odredbe članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 

________________ 2018. g., donijela 

 

 

ODLUKU 

 o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih 

prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske 

unije 2020 u Republici Hrvatskoj 

 

I. 

Određuje se dio prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, jednim od središnjih 

prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 

2020 u Republici Hrvatskoj. 

 

II. 

Odobrava se početak radova prema postojećem projektu  kao i nadopuna projekta za dio 

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u kojem će se odvijati Predsjedanje. 

Kao investitor navedenog projekta određuje se Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. 

Zadužuje se Ministarstvo financija za osiguranje sredstava u državnom proračunu u svrhu 

realizacije projekta izgradnje kao i nadopune projekta izgradnje Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice u Zagrebu. 

 

III. 

Zadužuju se Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo pravosuđa da, do dana 31. prosinca 

2018. g., premjeste Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zagrebu iz prostorija 

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

Nakon završetka Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., daljnje 

korištenje dijela prostora iz točke I. ove Odluke, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 

Zagrebu, u kulturne i znanstvene svrhe sporazumno će dogovoriti Nacionalna i sveučilišna 

knjižnica u Zagrebu i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, dok će se preostali dio prostora, 

prema potrebi i mogućnostima, koristiti i u druge kulturne, znanstvene i ostale svrhe 

umjetničkih, znanstvenih i visokoobrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj, a u dogovoru s 

Ministarstvom kulture i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 
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IV. 

Odbor za praćenje i provedbu ovog projekta osnovat će se posebnim aktom. 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.  

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,                2018.      

 

 

PREDSJEDNIK 

 

      mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za 

provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim 

tijelima Vijeća usvojena je 26. srpnja 2016. godine. Ona je utvrdila nov redoslijed 

predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine. Republika Hrvatska će 

ulogu predsjedavajuće preuzeti u prvoj polovici 2020. godine, točnije od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine. 

RH za sve pripreme za ovaj zahtjevan i opsežan projekt preostaje malo manje od dvije godine, 

zbog čega je potrebno žurno donijeti odluke o nizu strateških te operativno-logističkih pitanja. 

Vijeće EU-a je institucija koja predstavlja vlade država članica te je, uz Europski parlament, 

glavno tijelo EU-a koje donosi odluke. Ministri svih država članica ovdje se redovno sastaju 

radi rasprave o zakonodavstvu EU, njegove izmjene i donošenja te koordinacije politika 

država članica. 

Očekuje se da će se za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske održati okvirno 1400 raznih 

sastanaka u Bruxellesu, na svim razinama, te u Republici Hrvatskoj najmanje jedan summit 

šefova država i vlada država članica EU, otprilike 20 sastanaka i konferencija na ministarskoj 

razini i između 200 i 250 sastanaka na tehničkoj razini. Iskustva dosadašnjih predsjedateljica 

Vijećem Europske unije pokazuju da uvijek postoji jedan središnji kongresni centar gdje se 

uglavnom odvijaju sastanci na visokoj razini te jedan ili više drugih prostora za ekspertne 

sastanke.   

U Zagrebu trenutačno ne postoji kongresni centar koji bi svojim karakteristikama i 

mogućnostima zadovoljio potrebe predsjedanja Vijećem Europske unije. Međutim,  u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK),  postoji još od 2007. godine 

nerealizirani  projekt kongresnog centra koji je projektirao akademik Neidhardt , ujedno i 

autor cijelog objekta NSK. Trenutačna kvadratura ovog centra je  2700 m2 i on je u  u roh-bau 

stanju. Centar uključuje centralnu dvoranu od 550 m2 s posebnim ulazom sa sjeverne strane 

NSK  pratećim prostorima uključujući i nekoliko manjih dvorana raspoređenim na etažama -1 

i 0. 

Kada bi se uz ovaj prostor iskoristio i prostor koji sada koristi Odjel za zemljišne knjige 

Općinskog suda u Zagrebu te neiskorišteni prostori na etažama M i 1 dobio bi se ukupni 

prostor od 7200 m2. Dodatni projekt za ove prostore izradio bi također  akademik Neidthardt i 

time zaokružio izvorni projekt koji nikada nije realiziran. Preduvjet za izgradnju centra ove 

ukupne površine jest iseljenje Odjela za zemljišne knjige. 

Centar inače ima tri odvojena službena ulaza što je idealno za održavanje predsjedanja budući 

da se tako mogu odvojiti VIP sudionici, ostali delegati i novinari, što je i jedan od zahtjeva  

Tajništva Vijeće Europske unije. Izgradnjom  i osposobljavanjem ovog centra, a nakon 

završetka Predsjedanja, stvorili bi se uvjeti za osiguranje druge scene Hrvatskog narodnog 

kazališta u Zagrebu, kao i mogućnost korištenja prostora za druge  kulturne, znanstvene i 

ostale potrebe umjetničkih i znanstvenih institucija kojima za njihovo djelovanje nedostaje 

upravo ovakav suvremen i višenamjenski prostor. 

Slijedom navedenoga, predlaže se donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske kojim će se 

utvrditi prostorije Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, jedinim od središnjih prostora 

za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., u 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
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Republici Hrvatskoj te odrediti zadaće tijelima državne uprave u provedbi navedenog 

projekta. 


