
1 
 

 
                РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
              Општина Бачка Топола 
             ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 614 
Дана: 1.9.2019. 
Измене: 24.9.2020. 
 
 

ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ОПШТИНЕ БАЧКА 
ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 И 2020/2021. ГОДИНУ 

  
  
1. УВОД 

Овај документ представља План рада просветне инспекције у спровођењу поверених послова 
инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на подручју Општине Бачка Топола и Мали 
Иђош за школску 2020/2021. годину. 

Правни основ за доношење Оперативног плана  за просветну инспекцију општине Бачка Топола и 
Мали Иђош садржан је у  Закону о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 
44/2018 - др. закон и 95/2018).  
 

Члан 10. 
План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора 

и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, осим када постоје 
нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају. 

Инспекција је дужна да сачини стратешки (вишегодишњи) и годишњи 
план инспекцијског надзора. Годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне 
(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 

План  инспекцијског  надзора,  поред  обавезних  елемената  који  чине 
садржину годишњег плана рада органа државне управе, обавезно садржи и: учесталост и обухват 
вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од степена ризика; преглед надзираних 
субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор, односно делатности или активности које ће 
се надзирати, ако није могуће утврдити надзиране субјекте или је њихов број превелик, са 
одговарајућим информацијама од значаја за вршење инспекцијског надзора и одређење субјеката код 
којих ће се вршити надзор; територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће се надзирати или 
територијално подручје и другу територијалну и сличну целину, објекат и групе објеката; период у 
коме ће се вршити инспекцијски надзор; информације о облицима инспекцијског надзора који ће 
се вршити; податке о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског 
надзора. 

План инспекцијског надзора садржи и: планиране мере и активности превентивног деловања 
инспекције и планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности 
нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се 
вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима, као и друге елементе од 
значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

Инспекција, зависно од организационог положаја у систему органа државне управе, припрема, 
односно утврђује предлог плана инспекцијског надзора  у  вези  са  којим  прибавља  мишљење  
надлежних  органа  државне 
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управе, односно органа државне управе са чијим делокругом су повезана питања из плана 
инспекцијског надзора, и мишљење, односно смернице и упутства Координационе комисије. 
Инспекција доставља Координационој комисији предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 
наредну годину, 
који   је   усаглашен   са   мишљењима   надлежних   органа   државне   управе, односно органа 
државне управе са чијим делокругом су повезана питања из 
плана инспекцијског надзора, најкасније до 15. октобра текуће године. По прибављеном мишљењу, 
односно смерницама и упутствима Координационе 
комисије, годишњи план инспекцијског надзора се усваја. 

Инспекција објављује план инспекцијског надзора на својој интернет страници. 
Министар  надлежан  за  одговарајућу  област  инспекцијског  надзора, 

односно ималац јавног овлашћења који врши инспекцијски надзор у одређеној области прописује 
посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора. 

Надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе прописује  посебне  
елементе  плана  одређеног  инспекцијског  надзора  из 
изворне надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 

 
 Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор. Правилником о утврђивању 
потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Сл. гласник РС“, 
број 52/2018), утврђено је, под тачком 21. да послове просветног инспектора у општинама, односно у 
граду Севернобачког управног округа обавља под тачком  2) Бачка Топола – један а, под тачком 3) 
Мали Иђош – један  инспектор. 
 
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. 
 
 Годишњи план рада Просветне инспекције на нивоу Републике Србије доноси надлежно 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Обавеза је свих општинских/градских 
просветних инспекција да се придржавају Годишњег плана рада донетог од стране надлежног 
Министарства и да поступају у складу са упутствима, инструкцијама и циљевима надлежног 
Министарства. 
 
Планови просветнe инспекције су везане за школску а не за календарску годину. 
 
 Просветни инспектор је у августу 2019. године доставио свој Предлог плана инспекцијског 
надзора за школску 2019/2020. годину Покрајинском секретаријату за образовање, управу, прописе и 
националне мањине – националне заједнице, а ради израде годишњег плана на нивоу Републике 
Србије, који је одобрен и објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/, под бројем: 614-02-1442/2019-12 
од 12. септембра 2019. године.  
 
 Интерни годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора Општинске управе 
Бачка Топола за школску 2019/2020. годину, садржи општи приказ задатака и послова, непосредне 
примене закона и других прописа, те праћење стања на територији Општине Бачка Топола и Општине 
Мали Иђош у области образовања и служи као додатни подсетник за рад просветног инспектора и 
објављен је на званичној интернет страници Општине Бачка Топола: https://www.btopola.org.rs/. На 
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истом месту је објављен и Стратешки план просветног инспектора за период од 2019. до 220. године, 
који је сачинио инспектор дана 1.1.2018. године. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА/РАДА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 
ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ број: 614-02-1019/1/2020-12 од 24.9.2020. године, донет је у складу 
са одредбама члана 20. Закона о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) којим је 
прописано да просветна инспекција Министарства просвете, науке и технолошког развоја доноси 
годишњи план инспекцијског надзора за школску, односно радну 2020/2021. годину, као и члана 10. 
Закона инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018- др. закон и 95/2018) 
који, поред осталог, прописује да се план инспекцијског надзора заснива на утврђеном стању у области 
инспекцијског надзора и процени ризика, да је инспекција дужна да сачини годишњи план 
инспекцијског надзора који спроводи кроз оперативне планове, осим када постоје нарочито оправдане 
изузетне околности које је у томе спречавају. Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе 
усваја годишњи план инспекцијксог надзора просветне инспекције који се по усвајању објављује на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
 

Просветни инспектор сачињава стратешки (вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског 
надзора. Стратешки план се доноси се за дужи, вишегодишњи, обично петогодишњи, 
четворогодишњи или трогодишњи период, и у овом плану се утврђују дугорочни приоритети, 
циљеви и показатељи, те на основу њих развојне, организационе, кадровске, материјалне, 
финансијске и друге смернице. Стратешки план се спроводи кроз годишње планове, који се спроводе 
кроз оперативне  (полугодишње,  тромесечне  и  месечне)  планове  инспекцијског надзора. 

 
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 
 

Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других прописа 
непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од резултата 
надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор врше органи државне управе, органи 
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе. 

Вршење инспекцијског надзора је одредбама Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 
79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), а одредбама Закона о инспекцијском 
надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), уређен на општи начин. 

У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Закона о предшколском 
васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. 
закон и 10/2019), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17), Закона о 
образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 27/2018 - др. закон), Закона 
о уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018), Закона о заштити становништва од изложености 
дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10), Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), Закона о инспекцијском 
надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), инспекцијски надзор над радом 
установа, послодаваца, завода, јавнопризнатих организатора активности, као и нерегистрованих 
субјеката, врши Министарство. 
 
У вршењу инспекцијског надзора, на основу закона, просветни инспектор контролише примену: 

– Закона о основама система образовања и васпитања васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон); 

- Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019); 

– Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 
27/2018 - други закон и 10/2019); 

– Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020); 
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– Закона о дуалном образовању ("Сл. гласник РС", бр. 101/2017 и 6/2020); 
– Закон о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон, 27/2018 - др. 

закон и 6/2020 - др. закон); 
– Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18); 
– Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 

30/10); 
– Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у 
области образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 63/2018 од 17.8.2018. године, а 
ступио је на снагу 25.8.2018.); 

– подзаконских аката и других прописа. 
 
 
УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА И ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 
 
 

“За обављање књиговодствено-рачуноводствених и нормативно-правних послова школа на 
територији Општине Бачка Топола организована је стручна служба. 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.“ 
 

Установе на територији Општине Бачка Топола и Општине Мали Иђош су: предшколске установе, 
основне школе, основне музичке школе, редовне основне школе за образовање ученика са сметњама у 
развоју, средње школе и то: гимназија  (општа и специјална), стручне школе. 
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 НАЗИВ УСТАНОВЕ ОПШТИНА МЕСТО АДРЕСА 
1. ОШ „Чаки Лајош“ Бачка Топола Бачка Топола ул Светосавска бр 9 
2. ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола Бачка Топола ул Фрушкогорска бр 1 
3. ОШ „Стари Ковач 

Ђула“ 
Бачка Топола Стара Моравица ул Танчић Михаља бр 1 

4. ОШ „Моша Пијаде“ Бачка Топола Пачир ул Школска бр 1 
5. ОШ „Братство – 

јединство“ 
Бачка Топола Бајша ул Закина бр 5 

6. ОШ „18. октобар“ Бачка Топола Ново Орахово ул Петефи Шандора бр 
1 

7. ОШ „Дожа Ђерђ“ Бачка Топола Гунарош ул Маршала Тита бр 29 
8. ОШ „Вук Караџић“ Бачка Топола Криваја ул Маршала Тита бр 1 
9. Школа за основно 

музичко образовање 
Бачка Топола Бачка Топола Ул Главна бр 84 

10. ПУ за децу „Бамби“ Бачка Топола Бачка Топола ул Дунавска бр 8 
11. ПУ – дечји вртић 

„Napsugár” 
Бачка Топола Стара Моравица ул Танчић Михаља бр 1 

12. Гиманзија и 
економска школа 
„Доситеј Обрадовић“ 

Бачка Топола Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 
бр 12 

13. Средња техничка 
школа „Шинковић 
Јожеф“ 

Бачка Топола Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 
бр 10 

14. Пољопривредна 
школа 

Бачка Топола Бачка Топола ул Маршала Тита бр 164 

15. Огледна ОШ „Ади 
Ендре“ 

Мали Иђош Мали Иђош ул. Главна бр 27 

16. ОШ „Вук Караџић“  Мали Иђош Ловћенац ул Ђуре Стругара бр 30 
17. ОШ „Никола 

Ђурковић“ 
Мали Иђош Фекетић ул Братсва бб 

18. ПУ „Петар Пан“ Мали Иђош Ловћенац 17. јули 8 
19. Стручна служба 

основних школа 
„Здружена школа“ 
Бачка Топола 

Бачка Топола Бачка Топола ул Школска бр 2 
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Годишњи план инспекцијског надзора  за 2019/2020. године 
 

Град/Општина БАЧКА ТОПОЛА  
Име и презиме Елеонора Мартиновић 
Адреса Општинска управа Бачка Топола, Одељење за инспекцијске послове, 

самостални саветник - просветни инспектор ул. Маршала Тита 30, 24300 Бачка 
Топола 

Број 
легитимације 

12-0119/12 

Број редовних 
надзора 

9 

Преглед 
надзираних 
субјеката у 
којима ће се 
вршити редовни 
надзор 

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

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“ 
ул. Фрушкогорска 
бр. 1. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„Стари 
Ковач Ђула“ 
ул. Танчић 
Михаља бр. 
1. 
СТАРА 
МОРАВИЦА 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„Моша 
Пијаде“ 
ул. 
Школска  
бр. 1. 
ПАЧИР 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„Братство-
јединства“ 
ул. Закина 
бр. 5. 
БАЈША 
 

ГИМНАЗИЈА 
И 
ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА 
„Доситеј 
Обрадовић“ 
Трг др Зорана 
Ђинђића бр. 
12. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
 

ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА 
Суботички пут 167 
БАЧКА ТОПОЛА 

СРЕДЊА 
ТАХНИЧКА 
ШКОЛА 
„Шинковић 
Јожеф“ 
Трг др 
Зорана 
Ђинђића 
број 10. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
 

 

 

     
Период у коме 
ће се вршити 
редовни надзор 

01.10.2019 – 1.4.2020. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и 
период у коме 
ће се вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

60 
01.09.2019. – 01.09.2020. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 
и активности 
превентивног 
деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 
одређена права у установи. 
Службене саветодавне посете установама. 
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, 
као и процена ризика. 
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 
усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 
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Планиране мере 
и активности за 
спречавање 
делатности 
нерегистрованих 
субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 
легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 
опхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 
овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 
делатности у својству регистрованог и недостатака обављања делатности у 
својству нерегистрованог субјекта. 
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 
размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 
инспекцијски надзор. 

Потребна 
средства за 
остваривање 
плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
Опрема за рад.  
Стални административни расходи и издатци. 
Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 
инспекције. 

 
Град/Општина МАЛИ ИЂОШ  
Име и презиме Елеонора Мартиновић 

Адреса Општинска управа Бачка Топола, Одељење за општу управу и друштвене делатности, 
Просветни инспектор ул. Маршала Тита 30, 24300 Бачка Топола 

Број легитимације 12-0119/12 
Број редовних 
надзора 3 

 

Предшколска 
Установа  

„Петар Пан“ 
Мали Иђош 

 
ул.13. Јул бр.8 
ЛОВЋЕНАЦ 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„Никола 
Ђурковић“ 
Братства бб. 

ФЕКЕТИЋ 

   

Период у коме ће 
се вршити редовни 
надзор 

1.10.2019 – 1.4. 2020. године 

Очекивани број 
ванредних надзора 
и период у коме ће 
се вршити 

Очекивани број 
надзора Период 

10 01.09.2019 – 01.09.2020. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 
активности 
превентивног 
деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује одређена 
права у установи. 
Службене саветодавне посете установама. 
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, као и 
процена ризика. 
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 
усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 
активности за 
спречавање 
делатности 
нерегистрованих 
субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 
етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 
корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 
предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 
делатности у својству нерегистрованог субјекта. 
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 
података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 
надзор. 
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Потребна средства 
за остваривање 
плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
Опрема за рад.  
Стални административни расходи и издатци. 
Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 
 

Годишњи план редовних инспекцијског надзора  за 2020/2021. године 
 

910 ОШ "Вук Караџић" – Мали Иђош – Ђуре Стругара бр 30. незнатан 
911 ОШ "Никола Ђурковић" – Фекетић – Братства бб незнатан 
912 ОШ "Никола Тесла" – Бачка Топола – Фрушкогорска бр 1 незнатан 
913 ОШ "Чаки Лајош"  - Бачка Топола – Светосавска бр 9 незнатан 
914 ОШ "Моша Пијаде"  - Пачир – Школска бр 1 незнатан 
915 ОШ "Стари Ковач Ђула" - Стара Морвица – Михаља Танчића бр 2 незнатан 

916 
Гимназија и економска школа  "Доситеј Обрадовић"  - Бачка Топола – трг др 
Зорана Ђинђића бр 12 

незнатан 

917 
Средња техничка школа "Шинковић Јожеф" - Бачка Топола – трг др Зорана 
Ђинђића бр 10 

незнатан 

918 Пољопривредна школа  - Бачка Топола – Маршала Тита бр 167 незнатан 
919 ПУ "Бамби" – Бачка Топола – Дунавска бр 8 незнатан 

 
 
Табела 2. - Учесталост вршења инспекцијског надзора 
 

Редни 
број  

ОБЛАСТ НАДЗОРА АКТИВНОСТ 

УЧЕСТАЛОСТ / 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

ПРОЦЕН
А 

РИЗИКА 

1 

Спровођење Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 

Редован инспекцијски надзор 
регистрованих субјеката који 
подлежу обавези прописаној 
Законом о основама система 
образовања и васпитања 

од септембра 2020. 
године до априла 

2021. године 
 

Незнатан 

степен 
ризика Ванредни инспекцијски надзор  стална активност у 

зависности од 
пријава и ситуације 

на терену 

11 Превентивно деловање 
инспекције. 

Објављивање важећих 
прописа, планова 
инспекцијских надзора и 
контролних листи 

током целе године  

Обавештавање јавности о 
сазнањима инспекције о 
постојању озбиљног ризика и 
предузетим мерама како би се 
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тај ризик отклонио или 
умањио. 

Пружање стручне и 
саветодавне подршке 
надзираном субјекту 

12 Контролни инспекцијски 
надзор 

Контрола утврђивања 
извршених мера које су 
предложене, наложене или 
наређене надзираном субјекту 
у оквиру редовног или 
ванредног инспекцијског 
надзора  

током целе године  

13 Припрема и спровођење 
инспекцијског надзора, 
планирање и 
усклађивање рада 
инспектора у складу са 
законским прописима 

Праћење промена законских 
прописа 

континуирано  

Прикупљање података од 
значаја за вршење 
инспекцијског надзора 

Израда извештаја 

Обрада и анализа података о 
обављеним инспекцијским 
надзорима 

Извршавање осталих редовних 
послова у оквиру инсп. 
надзора 

14 Обука, оспособљавање, 
семинари и едукације у 
вези са вршењем 
инспекцијског надзора 

 

континуирано  

 
 

Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
Просветни инспектор надлежан је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера Закона на 
територији Општине Бачка Топола и Општине Мали Иђош. 
 

Процењени ризик за надзиране субјекте 
За област образовање развијен је алат за одређивање процене ризика који се користи приликом 

прављења плана инспекцијских надзора и одређивања приоритета контроле. Процена ризика је 
базирана на одговарајућим критеријумима применом којих се врши процена вероватноће настанка 
штетних последица при раду надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица и добијања 
одређеног степена ризика. 

Листа приоритетних активности просветне инспекције у школској 2020/2021. години приказана 
је у Табели 2.  
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Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, доступне 
су надзираним субјектима на интернет страници 
 

Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
Просветни инспектор вршиће инспекцијске надзоре током целе школске 2020/2021. године.  
Инспекцијски надзори вршиће се радним данима у радно време надзираних субјекта, након радног 
времена само у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, 
имовину веће вредности; када надзирани субјекат да писани пристанак.  
 

Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити; 
Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења заштитних мера и 

законских прописа. 
Ванредан инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се, сагласно делокругу 

инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или 
здравље људи, безбедност; када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени 
да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; 
када се поступа по представци правног или физичког лица. 

Ванредан инспекцијски надзор вршиће се по захтеву надзираног субјекта и може бити 
утврђујући, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег 
испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења 
активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, или потврђујући, који се 
врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди законитост и безбедност поступања у 
вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у његовом пословању. 

Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера које су 
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 
надзора. 

Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом захтева 
надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису 
утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити 
само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања 
редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора. 
 

Подаци о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског 
надзора 

Послове надзора из надлежности просветне инспекције обавља један службеник општинске 
управе са високом стручном спремом. 

Велики оптерећеност просветног инспектора, с обзиром да годишње обави више од десет 
редовних инспекцијских надзора (18), покривајући све установе на својој територији, је проблем који 
утиче на рад инспектора, односно на квалитет рада.  

 
Због превеликог обима посла, просветни инспектор посвећује се приоритетним пословима као 

што је нпр. остваривање годишњег плана инспекцијског надзора, а мање времена поклања 
превентивном раду који је један од битнијих стандарда поступања инспекцијских служби прописан 
новим Законом о инспекцијском надзору, због чега, у одређеној мери, трпе надзирани субјекти услед 
недостатка потпуног ангажовања инспектора. Превентивно деловање просветне инспекције 
подразумева пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима. У одређеној мери ови 
проблеми проузрокују и мањак квалитет самог инспекцијског надзора услед недостатка времена да се 
просветни инспектор квалитетно припреми за инспекцијски надзор у установама. Исти проузрокују и 
да инспектор мање времена посвећује стручном усавршавању, као и уопште мањак времена да подигне 
квалитет свог рада, као и квалитет међусобне сарадње и сарадње са субјектима надзора, у складу са 
одредбама које Закон прописује. 
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Инспектору је обезбеђена канцеларијска опрема, и службено возило за вршење инспекцијских 
надзора које  користе како други инспектори, тако остали запослени. 

 
процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектори проведу ван редовног 
инспекцијског надзора субјекта (укључујући и ванредни инспекцијски надзор, друге послове, 
састанке, боловање и друге)  
 
Табела бр. 3 
 Инспектор Укупно дана 
Укупан број дана у години 365 365 
Викенди 104 104 
годишњи одмори 30 30 
Празници 12 12 
Болованја даванја крви 9 9 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 210 210 
Активности праћења стања, процене 
ризика, планирања, усклађивања и 
координације 

20 20 

Редовни и ванредни инспекцијски надзор 
и превентивно деловање 

85 85 
 

       Од тога редовни инспекцијски надзор 18 18 

Остале активности 105 105 
 
Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем нивоу за потребе 
инспекцијског надзора (број дана у години); 
 
Табела бр. 3 

Послови и активности 
Предвиђен утрошак 
времена (у данима) 

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И 
КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Праћење стања и процена ризика 9 
Израда плана инспекцијског надзора 4 
Усклађивање и координација инспекцијског надзора 7 
Укупно I: 20 
II. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
Превентивно деловање инспекције 60  
Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких 
инспекцијских надзора 

4 

Поступање по представкама физичких и правних лица 2 
Редовни инспекцијски надзор 40 
Ванредни инспекцијски надзор 60 
Укупно II: 168 
III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 
Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима – 
припремање годишњих, кварталних и других извештаја 

8 

Сарадња са другим секторима и одељењима 4 
Сарадња са министарствима, МУП-ом, јавним тужилаштвом, 
др. органима и институцијама, удружењима и  

7 
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Стручно усавршавање 3 
Укупно III: 22 
Укупно (I + II + III) 210 
Укупно радних дана по инспектору (1 инспектор) 210 

 
- Процена у сатима или данима трајања инспекцисјког надзора према типу субјекта и његовом 

ризику; 
- Процена укупног времена које је потребно за вршење редовног инспекцијског надзора (инспектор-

дана); 
- Укупан број „нето“ радних дана за једног инспектора добијен је тако што је од укупног броја 

радних дана одузет број дана годишњег одмора, празника и др., и тај број износи 210 радних дана 
по инспектору. 

- Дељење укупног времена потребног за инспекцијски надзор с расположивим временом 
инспектора, како би се проценио број потребних инспектора. 

 
Табела бр. 4 
 

Ред 

бр 

Назив установа 
Област 
надзора 
 
Закон о 
основама 
система 
образовања 
и 
васпитања 

Месец ∑  

надзори  

ризик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ОШ „Чаки Лајош“  x  x  x x      x 10 незнатан 

 
2 

ОШ „Никола Тесла“   x    x x   x  x 10 Незнатан 

  
3. ОШ „Стари Ковач 

Ђула“ 
    x    x    x 7  

4. 
ОШ „Моша Пијаде“ 

 x  x  x  x   x x x 15 незнатан 

5 
ОШ „Братство – 
јединство“     x       x x 2 незнатан 

6 
ОШ „18. октобар“ 

           x x 2 незнатан 

7 
ОШ „Дожа Ђерђ“ 

       x    x x 2 незнатан 

8 
ОШ „Вук Караџић“ 

  x        x  x 2 незнатан 

9 
Школа за основно 
музичко образовање          x  x x 2 незнатан 

10 ПУ за децу „Бамби“            x x 2 незнатан 

11 
ПУ – дечји вртић 
„Napsugár”           x   1 незнатан 
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12 
Гиманзија и 
економска школа 
„Доситеј Обрадовић“ 

  x      x   x x 3 незнатан 

13 
Средња техничка 
школа „Шинковић 
Јожеф“ 

 x     x x    x x 5 незнатан 

14 
Пољопривредна 
школа  x x  x       x x 5 незнатан 

15 
Огледна ОШ „Ади 
Ендре“  x           x 3 незнатан 

16 
ОШ „Вук Караџић“ - 
Ловћенац  x           x 3 незнатан 

17 
ОШ „Никола 
Ђурковић“   x          x 3 незнатан 

18 
ПУ „Петар Пан“ 

  x           1 незнатан 

19 
Стручна служба 
основних школа 
„Здружена школа“ 
Бачка Топола 

        x    x 2  

 
ПЛАНИРАНО 

 7 8 6 4 3 5 4 3 2 5 9 18 60  
 
+ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ  - Праћење организације и реализације образовно – васпитног рада у 
школама и предшколским установама у школској 2020/2021. години  - остваривање непосредним 
путем и путем учења на даљину. 

 
Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције; 
 

Једна од активности просветне инспекције у школској 2020/2021. години јесте превентивно 
деловање и вршење службених саветодавних посета. Инспекција ће вршити превентивно деловање и 
давати стручну и саветодавну подршку, на захтев надзираног субјекта у складу са чланом 13. Закона о 
инспекцијском надзору у свим областима контроле просветног инспектора. Њихов обим зависиће од 
заинтересованости надзираних субјеката/установа и броја поднетих захтева за службене саветодавне 
посете просветне инспекције. Очекивани обим активности превентивног деловања инспекције  у 
школској 2020/2021. години износи оквирно 15% од укупног броја надзора. 

 
Очекивани обим ванредних инспекцисјких надзора у периоду у коме ће се вршити 

редован инспекцисјки надзор, са одговарајућим образложењима; 
 
Просветни инспектор ће у школској 2020/2021. години поред редовних инспекцијских надзора, 

обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу искуства из претходних година, обим 
ванредних инспекцијских надзора јe различит. 

Анализом расположивих података о извршеним инспекцијским надзорима у претходним 
годинама (броју извршених надзора по представкама грађана и правних лица, захтевима надзираних 
субјeката за утврђујући или потврђујући инспекцијски надзор и сл.) изведен је очекивани обим 
ванредних инспекцијских надзора у школској 2020/2021. години који износи оквирно 60 % од укупног 
броја надзора. 
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друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 
 
У случају повећаног или смањеног обима посла, као и због других непредвидљивих ситуација  које се 
могу јавити у току вршења инспекцијског надзора у току у школској 2020/2021. години, предвиђена је 
могућност измене Плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елеонора Мартиновић 
 

___________________________________ 
Број службене легитимације: 12-0119/12 

 
 


