План и програм рада Управног одбора Установе
за радну 2020. – 2021. годину
План рада Управног одбора:
Управни одбор Прешколске установе “Лане” Кучево броји 9 чланова и именован је
Решењима СО Кучево. У радној 2020. – 2021. години свој рад базираће на важећим
законским одредбама, са посебним освртом на Закон о основама система образовања и
васпитања, као и на Закон о предшколском васпитању и образовању.
У току 2020. године овом сазиву Управног одбора истиче четворогодишњи мандат,
тако да ће бити неопходно извршити процедуру избора новог сазива Управног одбора.
Управни одбор, као и поједине чланове Управног одбора, именује и разрешава
Скупштина општине Кучево. На седницама Управног одбора водиће се записник, а
записничар је секретар Установе.
Рад Управног одбора одвијаће се кроз седнице, а надлежност органа управљања
регулисана је чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања.
У оквиру своје надлежности Управни одбор:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу
екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона;
9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и
остваривање образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Програм рада Управног одбора :
Седнице Управног обора одржаваће се периодично, по плану и програму, а по
потреби и чешће. На седницама ће се континуирано разматрати поједине тачке:
разматрање и усвајање записника са предходне седнице Управног одбора; текућа питања;
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Период
Септембар
2020.

Облик активности
Разматрање и усвајање Извештаја о раду Установе и Извештаја о
раду директора за претходну радну годину;
Разматрање и доношење Годишњег плана рада Предшколске
установе “Лане” Кучево за радну 2020. – 2021. годину;

Октобар – новембар
2020. године

Иновирање постојећих нормативних аката уколико се наметне
потреба за истим;

Октобар – децембар
2020. године
Децембар 2020.
– јануар
2021. године

Конституисање Управног одбора у новом сазиву

Фебруар – март
2021. године
Април – мај – јун
2021. године

Јул – август
2021. године

Разматрање Одлуке о буџету и доношење финансијског плана
Установе за 2021. годину;
Разматрање извештаја о попису имовине Установе за протеклу
календарску годину и доношење одлуке по истом;
Разматрање и усвајање Годишњег обрачуна Предшколске
установе „Лане“ Кучево за 2020. годину;
Доношење развојног плана установе;
Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду директора
Установе;
Анализа рада и успеха на крају радне 2020. – 2021. године;
Доношење одлуке о утврђивању предлога финансијског плана за
2022. годину за припрему буџета Републике Србије;
Разматрање и усвајање Извештаја о раду Установе и Извештаја о
раду директора за предходну радну годину ;
Разматрање и доношење Годишњег плана рада Установе за радну
2020. – 2021. годину ;
Председник Управног одбора
Предшколске установе “Лане” Кучево
Раденко Јовичић
_____________________
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