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Поред придржавању прописа у обављању делатности образовања и васпитања, уз 

обезбеђење законитости рада, школе су обавезне и да за све време обављања делатности воде 
рачуна о интересу ученика, о томе да њихово право на школовање, али и права, обавезе  и 
одговорности везaни за то право, буду у најпотпунијој мери остварени. Врховни закон за школе је 
постизање онога што је добро за ученика - «bonum discipuli suprema lex». У члану 3. Конвенције УН 
о правима детета за исту ствар користи се израз «најбољи интерес детета», као оријентир који 
државе стално треба да имају на уму. 

Надзор над обављањем делатности образовања и васпитања је као гаранција да ће установе 
које врше јавну службу вршити поверену функцију законито и ефикасно.  Инспекцијски надзор над 
радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа. 

Установе су: предшколске установе, основне школе, основне школе за образовање одраслих, 
основне музичке школе, односно балетске школе, основне школе за образовање ученика са 
сметњама у развоју, средње школе и то: гимназије (опште и специјалне), стручне школе, мешовите 
школе, уметничке школе, средње школе за образовање одраслих и средње школе за ученике 
ометене у развоју. 

У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године као просветни инспектор у оквиру 
својих обавеза и овлашћења сходно важећим законским прописима у оквиру планираних 
активности сам радио следеће: 

 
 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 

– одлука УС) 
 

члан 146 
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом установа и завода, врши Министарство.  
Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно 
градска управа.  
Више општинских управа, може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора - 
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заједничку просветну инспекцију.  
Министарство врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не 
врши. Министарство просвете обавља послове општинске односно градске просветне инспекције, 
ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор, на терет средстава 
јединице локалне самоуправе.  
По жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу 
инспекцијског надзора решава Министарство.  
Установа, односно завод дужни су да омогуће вршење надзора, увид у рад и податке, односно 
добијање објашњења.  
 
Послови инспекцијског надзора  
 
Члан 147  
Инспекцијским надзором испитује се спровођење овог и посебног закона и прописа донетих на 
основу њих, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и 
контролише њихово извршење.  
Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор.  
У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:  
1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и 
васпитања и општих аката;  
2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и 
запослених;  
3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;  
4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, 
злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;  
5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;  
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;  
7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних 
исправа које издаје установа.  
У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. 
тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада 
или штрајка у установи организованог супротно закону.  
Овлашћења просветног инспектора и начин рада  
 
Члан 148  
 
Просветни инспектор:  
1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;  
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;  
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;  
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев 
за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. овог закона;  
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;  
6) обавља друге послове, у складу са законом.  
Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор.  
Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње.  
Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава, установа и 
других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана, као и на основу 
непосредног сазнања просветног инспектора. Поступање по анонимним представкама или 
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добијеним електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.  
Контролни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или решењем.  
О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз 
стања и зависно од резултата - налагање, односно предлагање мере.  
Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора.  
На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од 
најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.  
У смислу горе наведених активности извршени су увиђаји на лицу места, одржане расправе 
сачињени записници и  издати налози и вршена контрола спровођења истих. 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 08.06.2006. године донела је Одлуку 
о мрежи основних школа на територији општине Бачка Топола 610-3/2006-И („Сл. лист општине Б. 
Топола“ број 5/2006) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 08.06.2006. године донела је Одлуку 
о мрежи дечјих вртића на територији општине Бачка Топола број: 60-4/2006-I („Сл. лист општине Б. 
Топола“ број 5/2006); 
 
 

1. ОСНОВНА ШКОЛА „ЧАКИ ЛАЈОШ“ 
ул. Светосавска бр. 9. 
БАЧКА ТОПОЛА 

 
2. ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

ул. Фрушкогорска бр. 1. 
БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

3. ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“ 
ул. Школска бр. 1. 
ПАЧИР 

 
4. ОСНОВНА ШКОЛА „18. ОКТОБАР“ 

ул. Петефи Шандора бр. 9. 
НОВО ОРАХОВО 

 
5. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО -  

ЈЕДИНСТВО“ 
ул. Закина бр. 5. 
БАЈША 

6. ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ КОВАЧ 
ЂУЛА“ 
ул. Танчић Михаља  бр. 2. 
СТАРА МОРАВИЦА 

 
7. ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ул. М. Тита бр. 1  
КРИВАЈА 

 
8. ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЖА ЂЕРЂ“ 

Ул. М. Тита бр. 29. 
ГУНАРОШ 

 
9. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА  

ул. Главна бр. 84. 
БАЧКА ТОПОЛА 

 
10. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ 

„БАМБИ“ 
Ул. Дунавска бр.8 
БАЧКА ТОПОЛА 

 
11. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА-ДЕЧЈИ 

ВРТИЋ „NAPSUGAR“ 
ул. Танчић Михаља  бр. 2. 
СТАРА МОРАВИЦА 
 

 
За обављање делатности средњег образовања и васпитања средње школе су:  

 
1. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ 
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Трг др Зорана Ђинђића бр. 10. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
2. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
Трг др Зорана Ђинђића бр. 12. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
Суботички пут бб. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
 

“За обављање књиговодствено-рачуноводствених и нормативно-правних послова Школа 
има стручну службу. Ради потпунијег и економичнијег остваривања основног образовања и 
васпитања стручна служба под називом Стручна служба основних школа, „Здружена 
школа“ Бачка Топола обавља стручне послове од заједничког интереса за потребе свих 
основних школа на територији општине у складу са актима о међусобној сарадњи.“ 

 Општинских управа Бачка Топола и Општинска управа Мали Иђош је организовао 
заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију на основу 
Протокола број: 016-25/2009 од 05.05.2009. године о сарадњи и удруживању средства ради 
обављања послова из надлежности општинских управа Бачка Топола и Мали Иђош. 
 
На основу Решења о овлашћењу просветног инспектора број:614-1/2009-03 од 15.09.2009. у Малом 
Иђошу, члан 1 Мартиновић Елеонора, просветни инспектор, запослена у Општинској управи 
општине Бачка Топола, овлашћује се за обављање послова просветне инспекције у општини Мали 
Иђош. Члан 2. Права по основу рада инспектор остварује у Општинској управи општине Бачка 
Топола. 
 Основне школе на територији Општине Мали Иђош су: 
 

1. ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“ 
Главна бр. 27. 
МАЛИ ИЂОШ 

 
2. ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ 

Братства бб. 
ФЕКЕТИЋ 

 
3. ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

Ђуре Стругара 30. 
ЛОВЋЕНАЦ 

 
4. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ 

ул.13. Јул бр.8 
ЛОВЋЕНАЦ 

 
СТРУЧНИ СЕМИНАРИ – стручно усавршавање: 

1. Семинар просветних инспектора Републике Србије на тему Закон о инспекцијском надзору, 
20. априла 2016. године са почетком у 10.30 сати у Студентском одмаралишту „Радојка 
Лакић“ на Авали.  
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Ратко Трмчић, помоћник министра    
Мирослав Стаменковић, начелник одељења 
 Закон о инспекцијском надзору: место у правном систему - Драгана Крстић, републички 

просветни инспектор, 
 Праћење стања и процена ризика у инспекцијском надзору- Јелица Селаковић, републички 

просветни инспектор, 
 Врсте и план инспекцијског надзора, др Драган Граховац, начелник покрајинске просветне 

инспекције, 
 Усклађивање, координација, превенција, нерегистровани субјекти – Соња Вуканић, 

републички просветни инспектор, 
 Контролне листе - Мирослава Стаменковића, начелника одељења    
 Поступак инспекцијског надзора први део - Снежана Церовић, републички просветни 

инспектор, 
 Поступак инспекцијског надзора други део - Драгица Милошевић, републички просветни 

инспектор,  
 Евиденција о инспекцијском надзору - Дарко Крсмановић, републички просветни 

инспектор,  
 Професионалне и етичке обавезе инспектора– Весна Дасукидис, републички просветни 

инспектор. 
 

2. Стручни скуп: “ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 
УЈЕДНАЧАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ПОСТУПАЊА ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА ПРИЛИКОМ 
ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА” 

- 24. јуна 2016. године са почетком у 10 часова у просторијама Скупштине АП 
Војводине.  

 Теме стручног скупа: Верификација установа, Оцењивање ученика, Посебни протокол 
за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 
васпитним  установама, Вештине комуникације. 
 

3. Стручни скуп: “ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У 
ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ ” 

- 9. септембра 2016. године, са почетком у 10 часова у просторијама Скупштине АП 
Војводине.  

 Теме стручног скупа:  
- „Инспекцијски надзор у установама образовања и васпитања“ др Драган Граховац 
- „Поступање  просветне инспекције  у  случајевима  насиља у школама“ Снежана 

Коњевић 
 

4. Саветовање: „Перспективе у финансирању и нормативна уређеност предшколских 
установа“ 

- 19. септембар 2016. године, у Београду Хотел „Палас“ од 10.00 до 15.30 часова 
Програм рада:  

 Начин финансирања предшколских установа,  
 Инспекцијски надзор у предшколским установама,  
 ИН-акта,  
 Утврђивање економске цене у складу са Правилником о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, 
 Последице укидања подрачуна предшколским установама у граду Београду, 
 Начин расподеле средстава по намени у установама комбинованог предшколског 8и 
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припремног предшколског програма, 
 Перспективе сопствених прихода предшколских установа, 
 Струковне консултације 

 
5. Састанак просветних инспектора 

- 14. децембар 2016. године, у Новом Саду у ОШ "Светозар Марковић-Тоза", улица 
Јанка Чмелика број 89, са почетком у 10 часова. 

- Богољуб Лазаревић, помоћник министра за инспекцијске послове, 
- Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију школских управа, представник 

локалне самоуправе, 
 Записник о инспекцијском надзору – начелник Одељења републичке просветне 

инспекције, Мирослав  Стаменковић. 
Примери из праксе –просветни инспектор, Елеонора Мартиновић, 
 Инклузија – руководилац Групе за социјалну инклузију, Гордана Цветковић, 
 Превенција насиља, злостављања и занемаривања – Биљана Лајовић 

 
 
 
 
У прилогу извештаја даје се табеларни приказ послова просветног инспектора. 
 

 
 
 
 
 _______________________ 
                                                                                                                        општински просветни инспектор  
 Елеонора Мартиновић 


