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Извештај Управног одбора за радну 2021/2022.год. 

 

Управни одбор је током радне 2021/2022. године одржао укупно 11 седница, од 

којих је 5 седница због здравствених разлога повезаних са епидемијом заразне болести 

COVID – 19 или због хитности одржано телефонским путем. 

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. 

Управни одбор је дао сагласност на нови Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској установи „Лане“ Кучево. 

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

- Измене и допуне Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево; 

- Правилник о раду Предшколске установе „Лане“ Кучево; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању Предшколске установе 

„Лане“ Кучево 

- Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања у 

Предшколској установи „Лане“ Кучево 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима запослених у Предшколској 

установи „Лане“ Кучево који су под дејством алкохола или других опојних 

средстава; 

- Правилник о заштити података о личности у Предшколској установи „Лане“ 

Кучево 

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

годишњи планови рада за радну 2021/2022. годину и то: 

- Извештај о остварености Годишњег плана рада ПУ“Лане” Кучевоза радну 2020 – 

2021. годину; 

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

Кучево за радну 2020 – 2021. годину; 

- Извештај о раду директора ПУ “Лане” Кучево за радну 2020 – 2021. годину; 

- Извештај о раду Управног одбора ПУ “Лане” Кучево за радну 2020 – 2021. годину; 

- Годишњег плана васпитно–образовног рада за радну 2021 – 2022. годину; 

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

2021 – 2022. годину; 

- Годишњи плана рада  директора ПУ “Лане” Кучево за радну 2021 – 2022. годину; 

- Годишњи плана рада УО за радну 2021 – 2022. 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 

2022. годину; 

- Одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза Установе за 2021. 

годину; 
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- Одлука о усвајању годишњег обрачуна Предшколске установе „Лане“ Кучево за 

2021. годину; 

- Одлука о утврђивању предлога Финансијског плана за 2023. 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 редовно информисан о раду Установе, превасходно од стране 

директорке Установе. Записници са предходне седнице Управног одбора су редовно 

разматрани и усвајани. 

 

 

 

                                                                       Предшколска установа “Лане” Кучево        

                                                                      Заменик председника Управног одбора 

                                                                                    Светлана Станојевић 

 

                                                                         ________________________________ 

 

 


