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Извештај Управног одбора за радну 2019/2020.год. 
 

Управни одбор је током радне 2019/2020. године одржао укупно 12 седница. У 

свом раду руководио се Пословником о раду Управног одбора. 

Током предходне радне године Управни одбор је разматрао је питања и доносио 

одлуке из своје надлежности које су битна за редовно пословање Установе. 

 

Управни одбор је ради реализације Плана интегритета Предшколске установе 

„Лане“ Кучево, као и ради реализацији циља наведеног Плана, донео следећа документа: 

- Правилник о поклонима запослених у Предшколској установи „Лане“ Кучево; 

- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи у Предшколској установи 

„Лане“ Кучево; 

- Правилник о избору радних листова у Предшколској установи „Лане“ Кучево; 

- Правилник о управљању информацијама у Предшколској установи „Лане“ 

Кучево. 

Управни одбор је након извесног времена укинуо Правилник о поклонима 

запослених у Предшколској установи „Лане“ Кучево. 

Поред наведених Управни одбор је донео и следећа општа акта Установе: 

- Правилник о организацији и остваривању школе у природи, екскурзије и излета 

у Предшколској установи „Лане“ Кучево; 

- Одлуку о упису деце за радну 2020/2021. годину, која је донета због 

специфичног начина уписа за време трајања ванредног стања и епидемије 

заразне болести COVID – 19; 

- Правилник о измени Правилника о раду Предшколске установе „Лане“ Кучево; 

- Правилник о ближем уређењу поступка набавке у Предшколској установи 

„Лане“ Кучево. 

У складу са Републичким прописима, инструкцијама надлежних органа и 

епидемиолошком ситуацијом, Управни одбор је дба пута донео Допуну Акта о процени 

ризика за радна места у Предшколској установи „Лане“ Кучево. 

Ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС бр. 6/2020 од 24.01.2020. године), који је 

ступио на снагу 01.02.2020. године Управни одбор је донео следећа подзаконска акта 

Установе: 

• Измене Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево; 

 

 

Разматрани су и усвојени извештаји о раду Установе и директора, а донети су и 

годишњи планови рада за радну 2019./2020. годину и то: 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада ПУ “Лане” 

Кучево за радну   2018. – 2019. годину; 
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• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Плана 

стручног усавршавања запослених у ПУ “Лане” Кучево за радну  2018. – 2019. 

годину; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду директора ПУ “Лане” 

Кучево за радну  2018. – 2019. годину; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора ПУ 

“Лане” Кучево за радну 2018. – 2019. годину; 

•  Разматрање и доношење одлуке о усвајању  Годишњег  плана   васпитно – 

образовног  рада   за радну 2019. – 2020. годину; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана и програма стручног 

усавршавања запослених у ПУ “Лане” Кучево за радну 2019. – 2020. годину; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада  директора ПУ 

“Лане” Кучево за радну 2019. – 2020. годину; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада УО за радну 

2019. – 2020; 

• Разматрање и доношење одлуке о усвајању полугодишњег извештаја о раду 

директора Установе. 

Управни одбор је донео Измену и допуну Годишњег плана рада васпитно – образовног 

рада Предшколске установе „Лане“ Кучево за радну 2019/2020. годину. 

Главни разлог за измену Годишњег плана рада је планирање једнодневних излета за 

децу. Поред наведеног промењен је и састав тимова Установе. 

Управни одбор је донео Измену Развојног плана Предшколске установе „Лане“ Кучево 

за период од 2016. до 2021. године. Измене Развојног плана Установе су донете ради 

усклађивања са новим Стандардима квалитета рада Установе 

 

 

 Управни одбор је одлучивао о финансијском пословању Установе тако што је 

након разматрања доносио  и усвајао следећа документа : 

• Одлука о доношењу Финансијског плана Предшколске установе „Лане“ Кучево за 

2020. годину; 

• Одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза Установе за 2019. 

годину; 

• Одлука о усвајању годишњег обрачуна Предшколске установе „Лане“ Кучево за 

2019. годину; 

• Одлука о утврђивању предлога Финансијског плана за 2021. годину за припрему 

буџета Републике Србије; 

• Више пута је у складу са потребама пословања Установе и ребалансима буџета 

локалне самоуправе мењао финансијски план Установе за текућу годину. 

 

Управни одбор је министру просвете, науке и технолошког развоја упутио 

иницијативу за разрешење директора Установе која је поднела захтев за престанак 

мандата из личних разлога, ради одласка у пензију, као и иницијативу за именовање 

вршиоца дужности директора. По пријему Решења о именовању вршиоца дужности 

директора, Управни одбор је донео решење о премештају запослене на радно место 

вршиоца дужности директора. Након тога је Управни одбор донео одлуку о расписивању 

конкурса за избор директора Предшколске установе "Лане" Кучево и одлуку о образовању 
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Комисије за избор директора Предшколске установе „Лане“ Кучево која је тај конкурс 

спровела. Након истека рока за пријаву кандидата Комисија је доставила Управном 

одбору Извештај комисије за избор директора Предшколске установе "Лане" Кучево и сву 

пратећу документацију. Управни одбор је размотрио наведени Извештај комисије и 

приложену документацију, након чега је сачинио образложену листу кандидата и дао 

предлог за избор директора надлежном министру. Након доношења Решења о именовању 

Биљане Кецман за директора од стране министра просвете, науке и технолошког развоја, 

Управни одбор је донео решење о премештају Биљане Кецман на радно место директора. 

 Управни одбор је редовно информисан о раду Установе, превасходно од стране 

вршиоца дужности директора, односно директора Установе. Записници са предходне 

седнице Управног одбора су редовно разматрани и усвајани.  

 

Председник Управног одбора  

Предшколске установе “Лане” Кучево 

Раденко Јовичић 

_____________________ 

 


