
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OŠ "Vladimir Nazor" 
Neviđane 
 
KLASA: 003-06/16-01/08  
URBROJ:2198-01-45-16-04 
Neviđane, 15. prosinca 2016. godine 
 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 25/13, 85/15) 
objavljuje se: 

 

Zaključci sa 43. Sjednice Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane 
 

Dana 15. prosinca 2016. godine održana je 43. sjednica Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane. 
 Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne 42. sjednice Školskog odbora pristupilo se radu po dnevnom redu.  
Dnevni red sjednice: 

1. Verifikacija zapisnika s četrdesetdruge ( 42.) sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje financijskog plana OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane za 2017. godinu 
3. Usvajanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2016 
4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje školske sportske dvorane OŠ „Vladimir Nazor“ 

Neviđane u 2017. godini – prethodna suglasnost 
5. Razno 

 
Na četrdesettrećoj (43.) sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće: 
 
1. Zapisnik sa četrdesetdruge  (42.) sjednice Školskog odbora jednoglasno je verificiran  kao valjan. 

                
2.  Usvajanje financijskog plana OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane za 2017. godinu Školski odbor je 

jednoglasno usvojio kao i Plan nabave za 2017. godinu. 
 

3. Usvajanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2016. Školski odbor 
jednoglasno usvaja. 

 
4. Na prijedlog Odluke o davanju na korištenje školske sportske dvorane OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane u 

2017. godini Školski odbor daje jednoglasno suglasnost o davanju na korištenje školske sportske 
dvorane vanjskim korisnicima u 2017. godini. 
 

5. Pod točkom Razno ravnateljica je navela kako je za učitelja informatike stiglo Rješenje za reguliranu 
profesiju gdje je navedeno da učitelj mora položiti dva predmeta. 
Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja povijesti koji smo imali na 
godinu dana učitelj je završio sa stručnim osposobljavanjem, te je za veljaču 2017. godine prijavljen za 
polaganje stručnog ispita. 
Ravnateljica navodi kako će OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane sa nastavom za drugo obrazovno razdoblje 
krenuti dana 12. siječnja 2017. godine. 
Božićni koncert u školskoj sportskoj dvorani koji je prethodno dogovoren će biti održan dana 17. 
prosinca 2016. godine u 19:30 sati. 
 
  

Tajnica Škole: 
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