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Извештај Управног одбора за радну 2020/2021.год. 

 

Управни одбор је током радне 2020/2021. године одржао укупно11 седница, од тога 

10 седница у новом сазиву. Управни одбор је у новом сазиву конституисан 12.10.2020. 

године. У свом раду руководио се Пословником о раду Управног одбора Предшколске 

установе „Лане“ Кучево. 

Током предходне радне године Управни одбор је разматрао питања и доносио 

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

Ради лакшег рада Управног одбора и Савета родитеља донете су Допуна 

Пословника о раду Управног одбора Предшколске установе „Лане“ Кучево и Допуна 

Пословника о раду Савета родитеља Предшколске установе „Лане“ Кучево. Наведеним 

допунама је омогућено да се у случају немогућности одржавања седнице Управног одбора 

или Савета родитеља у просторијама Предшколске установе „Лане“ Кучево наведене 

седнице одрже телефонским путем. Допуне су донете пре свега да би се омогућило 

функционисање Установе у току пандемије. 

Управни одбор је у току радне године два пута дао сагласност на измене 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Лане“ 

Кучево. 

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

− Правилник о поступању у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части и достојанства личности у Предшколској 

установи „Лане“ Кучево; 

− Програм превентивних активности, Активности и мере које предузима установа у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности у Предшколској установи „Лане“ Кучево; 

− Правилник о интерном стручном усавршавању у Предшколској установи „Лане“ 

Кучево; 

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

− Развојни план Предшколске установе "Лане" Кучево 
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Разматрани су и усвојени извештаји о раду Установе и директора, а донети су и 

годишњи планови рада за радну 2020/2021. годину и то: 

− Извештај о остварености Годишњег плана рада ПУ“Лане” Кучевоза радну2019 – 

2020. годину; 

− Извештај о реализацији Плана стручног усавршавања запослених у ПУ “Лане” 

Кучево за радну 2019 – 2020. годину; 

− Извештај о раду директора ПУ “Лане” Кучево за радну 2019 – 2020. годину; 

− Извештајо раду Управног одбора ПУ “Лане” Кучево за радну 2019 – 2020. годину; 

− Годишњег плана васпитно–образовног рада за радну 2020 – 2021. годину; 

− План и програм стручног усавршавања запослених у ПУ “Лане” Кучево за радну 

2020 – 2021. годину; 

− Годишњи плана рада  директора ПУ “Лане” Кучево за радну 2020 – 2021. годину; 

− Годишњи плана рада УО за радну 2020 – 2021. годину; 

− Полугодишњи извештај о раду директора 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 

2021. годину; 

− Одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза Установе за 2020. 

годину; 

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

2020. годину; 

− Одлука о утврђивању предлога Финансијског плана за 2022. 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. 
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Управни одбор је редовно информисан о раду Установе, превасходно од стране 

директорке Установе. Управни одбор је упознат са предлогом Стратегије развоја 

предшколског васпитања и образовања на територији Општине Кучево за период од 2021-

2025. године и предлогом Елабората за припрему Акта о мрежи предшколских установа 

на подручју Општине Кучево пре њиховог доношења од стране Скупштине општине 

Кучево. Записници са предходне седнице Управног одбора су редовно разматрани и 

усвајани. 

 

 

      Предшколска установа “Лане” Кучево        

Председница Управног одбора 

    с.р. Мица Лукић Раденковић 

 


