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ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА/РАДА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ доноси се 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.  

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 и 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 и 6/2020), Закона о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 27/2018 - др. 

Закон и 6/2020 – 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 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); 
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– Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17, 27/18 – др. закон); 

– Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17, 27/18 – др. Закон и 6/2020); 

– Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17 и 6/2020); 

– Закон о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 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. 

 

Просветни инспектор у вршењу инспекцијског надзора контролисао је примену и следећих подзаконских аката: 

 уредби, одлука и других аката које доноси Влада Републике Србије и којима се подробније разрађује однос уређен 

законима из области образовања и васпитањеа у складу са сврхом и циљем закона; 

 правилника, које доносе министарство надлежно за послове образовања и васпитања и друга министарствам а којима 

се разрађују поједине одредбе закона или пропса Владе; 

 упутства које доноси министарство, а којима се одређује начин на који органи дрђавне управе и имаоци јавних 

овлашћења извршавају поједине одредбе закона или других прописа. 

 

Годишњи план инспекцијских надзора просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину сачињен је 

коришћењем више критеријума који су дефинисали надзиране субјекте код којих ће се у наредној школској/радној години 

вршити инспекцијски надзор. При изради наведеног плана утврђено је чињенично стање проценом ризика садржаним у 

записницима из редовних надзора из претходне школске године, бројем представки које се односе на надзиране субјекте, 

подацима из Базе записника инспектора. 

Просветни инспектор је у августу 2020. године доставио свој Предлог плана инспекцијског надзора за школску/радну 

2020/2021. 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: 

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/
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614-02-1019/1/2020-12 од 24. септембра 2020. године и на интернет страници Републичке координационе комисије за 

инспекцијски надзор https://inspektor.gov.rs/ 

 Интерни годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора Општинске управе Бачка Топола за школску 

2020/2021. 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 

истом месту је објављен и Стратешки план просветног инспектора за период од 2021. до 2024. године, који је инспектор 

сачинио дана 1.1.2021. године. 

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. 

На основу анализе утврђеног стања одређено је да ће у школској/радној 2020/2021. години, сваки просветни инспектор 

у саставу Министарства, као и просветни инспектори у покрајинском органу надлежном за послове образовања и просветни 

инспектори у општини/граду извршити по 10 (десет) редовних надзора код надзираних субјеката у области образовања, 

коришћењем наведене анализе и критеријумима прописаним Правилником 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“, број 63/2018), и то код: 

- Надзираних субјеката код којих није вршен инспекцијски надзор надзор годину дана, а утврђен је висок или критичан 

ризик; 

- Надзираних субјеката код којих није вршен редован инспекцијски надзор  најмање 2 године, а утврђен је средњи ризик: 

- Надзираних субјеката који су верификовани и почели са радом у школској 2019/2020. години и код 

- Надзираних субјеката код којих није вршен инспекцијски надзор најмање три године, а процeњен је незнатан ризик. 

С обзиром да на територији Општине Бачка Топола и Мали Иђош сваке школске/радне године извршен редован надзор 

свакој установи: 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 и у свакој је утврђен 

незнатан ризик инспектор је предложио, од укупно 19 установа, 10 надзираних субјеката у којој ће извршити редован надзор 

и то под тачком у табели broj 1.: 1.,2.,5.,6.,7.,8.,15.,16.,17. и 18.  

 

 

https://www.btopola.org.rs/.%20На%20истом%20месту%20је%20објављен%20и%20Стратешки%20план%20просветног%20инспектора%20за%20период%20од%202021.%20до%202024.%20године,%20који%20је%20инспектор%20сачинио%20дана%201.1.2021.%20године.
https://www.btopola.org.rs/.%20На%20истом%20месту%20је%20објављен%20и%20Стратешки%20план%20просветног%20инспектора%20за%20период%20од%202021.%20до%202024.%20године,%20који%20је%20инспектор%20сачинио%20дана%201.1.2021.%20године.
https://www.btopola.org.rs/.%20На%20истом%20месту%20је%20објављен%20и%20Стратешки%20план%20просветног%20инспектора%20за%20период%20од%202021.%20до%202024.%20године,%20који%20је%20инспектор%20сачинио%20дана%201.1.2021.%20године.
https://www.btopola.org.rs/.%20На%20истом%20месту%20је%20објављен%20и%20Стратешки%20план%20просветног%20инспектора%20за%20период%20од%202021.%20до%202024.%20године,%20који%20је%20инспектор%20сачинио%20дана%201.1.2021.%20године.
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Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; 

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. 

Табела број 1. 

ред. 

број 
Управни Округ Општина/град/адреса Установа 

процењен 

ризик 

1.  Севернобачки Мали Иђош – Ловћенац-Ђуре Стругара 30 ОШ "Вук Караџић"  незнатан 

2.  Севернобачки Мали Иђош – Фекетић – Братства бб ОШ "Никола Ђурковић"  незнатан 

3.  Севернобачки Мали Иђош – Мали Иђош – Главна 27 ООШ „Ади Ендре Незнатан 

4.  
Севернобачки Мали Иђош – Ловћенац - 13. Јули број 8 

Предшколска установа „Петар Пан“ 

Мали Иђош 
незнатан 

5.  Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – Фрушкогорска 1 ОШ "Никола Тесла"  незнатан 

6.  Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – Светосавска 9 ОШ "Чаки Лајош"  незнатан 

7.  Севернобачки Бачка Топола – Пачир – Школска 1 ОШ "Моша Пијаде"  незнатан 

8.  
Севернобачки 

Бачка Топола – Стара Моравица – Танчић 

Михаља 2 ОШ "Стари Ковач Ђула"  
незнатан 

9.  Севернобачки Бачка Топола – Бајша – Закина 5 ОШ „Братство – јединство“ незнатан 

10.  
Севернобачки 

Бачка Топола – Ново Орахово – Петефи 

Шандора 9 ОШ „18. октобар“ 
незнатан 

11.  Севернобачки Бачка Топола – Гунарош – М. Тита 29 ОШ „Дожа Ђерђ“ незнатан 

12.  Севернобачки Бачка Топола – Криваја – М. Тита 1 ОШ „Вук Караџић“ незнатан 

13.  Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – Главана 84 Школа за основно музичко образовање незнатан 

14.  
Севернобачки 

Бачка Топола – Стара Моравица – Танчић 

Михаља 1 ПУ – дечји вртић „Napsugár” 
незнатан 

15.  
Севернобачки 

Бачка Топола – Бачка Топла – трг др Зорана 

Ђинђића 12 

Гимназија и економска школа  

"Доситеј Обрадовић"  
незнатан 

16.  
Севернобачки 

Бачка Топола – Бачка Топола – Трг др Зорана 

Ђинђића 10 

Средња техничка школа "Шинковић 

Јожеф"  
незнатан 

17.  Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – М. Тита 167 Пољопривредна школа  незнатан 
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18.  Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – Дунавска 8 ПУ "Бамби" незнатан 

19.  
Севернобачки Бачка Топола – Бачка Топола – Школска 2 

Стручна служба основних школа 

„Здружена школа“ 
незнатан 

 

“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.“ 

 

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. Прописано Правилником о посебним елементима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 63/2018 од 17.8.2018. године, а 

ступио је на снагу 25.8.2018. године). 

Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, доступне су надзираним 

субјектима на интернет страници Општине Бачка Топола и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије.о 

На основу анализе утврђеног стања дефинисани су циљеви које ће просветна инспекција реализовати у наредном 

периоду:  

- Обављање образовно васпитне делатности у складу са законом; 

- Усклађеност општих аката установе са законом; 

- Обезбеђивање легитимности рада установе преко легално изабраних органа; 

- Извештавање о раду свих учесника васпитно образовног процеса; 

- Планирање и програмирање свих видова образовно васпитног процеса;  

- Повећање обухватности деце/ученика у васпитно - образовном процесу, односно смањење „осипања“  

деце/ученика у образовно - васпитном процесу; 
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- Повећање заштите права деце/ученика;  

- Квалитетно и благовремено вођење евиденције и издавање јавних исправа на прописаним обрасцима; 

- Употреба одобрених уџбеника и другог дидактичког материјала у настави; 

- Смањење незаконитих пријема у радни однос; 

- Заштита од изложености дуванском диму; 

- Већи обухват надзираних субјеката код којих је утврђен висок, критичан и средњи ризик; 

- Перманентно, у складу са потребама, обављање саветодавних посета; 

- Појачан превентивни рад просветне инспекције. 

 

Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор; 

 

Просветни инспектор вршиће инспекцијске надзоре током целе школске 2020/2021. године – наведено је у табели. 

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.  

 

Табела број 2. 

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
01.11.2020 – 1.8.2021. године 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2020. – 01.09.2021. 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. 
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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. 

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 инспекцијског надзора реализоваће се кроз месечне оперативне планове инспекцијског надзора. 

Оперативни планови инспекцијског надзора се сачињавају на основу процењеног ризика, уз коришћење алата за процену 

ризика и одређивање приоритета контроле, а на основу потреба које налажу одређене активности током школске/радне 

године и садрже динамику и учесталост вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним областима.  
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Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити; 

Редовне инспекцијске надзоре просветни инспектор врши на основу контролних листа које су доступне надзираним 

субјектима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/). Према потреби и по захтеву надзираних 

субјеката просветни инспектори ће давати стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима у складу са Законом.  

Надзирани субјекат може доставити просветној инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из 

контролне листе и самопроцене ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. 

Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал 

(фотографије и др.) којим се поткрепљују налази из извештаја.  

Поред редовних инспекцијских надзора, просветни инспектори ће обављати и ванредне инспекцијске надзоре у 

складу са одредбама Закона о инпекцијском надзору. Ванредан инспекцијски надзор ће се вршити када је неопходно да се, 

сагласно делокругу послова просветне инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне 

опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, несметан рад 

органа, када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или 

промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; ради спречавања обављања делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјеката; по захтеву државних органа; када се поступа по представци правног или физичког 

лица; када другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео поступак или његов део, а нису 

испуњени услови за допунски инспекцијски надзор. Ванредан инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта 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.  

Просветна инспекција ће вршити и контролне инспекцијске надзоре и пратити ниво извршења предложених, 

односно наложених мера.  

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. Општинскe управe Бачка Топола и Општинска управа Мали Иђош су 

организовали 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, 
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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. 

 

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. 

Инспектору је обезбеђена канцеларијска опрема, и службено возило за вршење инспекцијских надзора које  користе 

како други инспектори, тако остали запослени. 
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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 

Боловања даванја крви 9 9 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  210 

Активности праћења стања, процене 

ризика, планирања, усклађивања и 

координације 

20 20 

Редовни и ванредни инспекцијски надзор 

и превентивно деловање 

120 180 

 

Од тога редовни инспекцијски надзор 10 40 

Остале активности 10 10 
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Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем нивоу за потребе инспекцијског 

надзора (број дана у години); 

Табела бр. 4 

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 7 

Усклађивање и координација инспекцијског надзора 4 

Укупно I: 20 

II. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО 

ДЕЛОВАЊЕ 

Превентивно деловање инспекције 30  

Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких 

инспекцијских надзора 

4 

Поступање по представкама физичких и правних лица 10 

Редовни инспекцијски надзор 40 

Ванредни инспекцијски надзор 96 

Укупно II: 180 

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 
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Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима – 

припремање годишњих, кварталних и других извештаја 

5 

Сарадња са другим секторима и одељењима 1 

Сарадња са министарствима, МУП-ом, јавним 

тужилаштвом, др. органима и институцијама, удружењима и  

2 

Стручно усавршавање 2 

Укупно III: 10 

Укупно (I + II + III) 20+180+10 

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. 5 – Планирано време надзора 

А – редована надзор 

ред. 

број 

Планирани 

месец надзора 
Општина/град/адреса Установа 

процењен 

ризик 

1.  25.11.2020. Мали Иђош – Ловћенац-Ђуре Стругара 30 ОШ "Вук Караџић"  незнатан 

2.  27.11.2020. Мали Иђош – Фекетић – Братства бб ОШ "Никола Ђурковић"  незнатан 
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3.  30.12.2020. Бачка Топола – Бачка Топола – Фрушкогорска 1 ОШ "Никола Тесла"  незнатан 

4.  2.12.2020. Бачка Топола – Бачка Топола – Светосавска 9 ОШ "Чаки Лајош"  незнатан 

5.  4.12.2020. Бачка Топола – Пачир – Школска 1 ОШ "Моша Пијаде"  незнатан 

6.  
7.12.2020. 

Бачка Топола – Стара Моравица – Танчић 

Михаља 2 ОШ "Стари Ковач Ђула"  
незнатан 

7.  
9.12.2020. 

Бачка Топола – Бачка Топла – трг др Зорана 

Ђинђића 12 

Гимназија и економска школа  

"Доситеј Обрадовић"  
незнатан 

8.  
11.12.2020. 

Бачка Топола – Бачка Топола – Трг др Зорана 

Ђинђића 10 

Средња техничка школа "Шинковић 

Јожеф"  
незнатан 

9.  15.12.2020. Бачка Топола – Бачка Топола – М. Тита 167 Пољопривредна школа  незнатан 

10.  17.12.2020. Бачка Топола – Бачка Топола – Дунавска 8 ПУ "Бамби" незнатан 

 

 

Б-ванредни надзори, контролни надзори и саветодавне посете (планирано је на осннову остварених надзора ранијих 

година) 

Ред 

бр 

Назив установа 
Област 

надзора  

 

Закон о 

основама 

система 

образова

ња и 

васпитањ

а 

Месец ∑  

Надзо

ри/бр

ој 

ризик 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОШ „Чаки Лајош“  x  x x x x  x   x x 8 незнатан 
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2 

ОШ „Никола Тесла“   x  x x x x  x x   

x 

8 Незнатан 

  

3. ОШ „Стари Ковач 

Ђула“ 

 x   x x   x  x   5  

4. 
ОШ „Моша Пијаде“ 

 x  x x  x x  x x   7 незнатан 

5 
ОШ „Братство – 

јединство“ 
 x   x   x x   x  5 незнатан 

6 
ОШ „18. октобар“ 

 x   x  x   x  x  5 незнатан 

7 
ОШ „Дожа Ђерђ“ 

 x   x   x   x   4 незнатан 

8 
ОШ „Вук Караџић“ 

  x  x    x  x x  5 незнатан 

9 
Школа за основно 

музичко образовање 
 x  x    x  x  x  5 незнатан 

10 ПУ за децу „Бамби“  x   x x    x   x 5 незнатан 

11 
ПУ – дечји вртић 

„Napsugár” 
          x   1 незнатан 

12 
Гиманзија и 

економска школа 

„Доситеј Обрадовић“ 

  x  x    x   x x 5 незнатан 
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13 
Средња техничка 

школа „Шинковић 

Јожеф“ 

 x   x   x   x x  5 незнатан 

14 
Пољопривредна 

школа 
 x x  x x x x  x  x  8 незнатан 

15 
Огледна ОШ „Ади 

Ендре“ 
 x   x     x    3 незнатан 

16 
ОШ „Вук Караџић“ - 

Ловћенац 
 x  x     x  x   4 незнатан 

17 
ОШ „Никола 

Ђурковић“ 
  x x   x   x    4 незнатан 

18 
ПУ „Петар Пан“ 

  x     x      2 незнатан 

19 
Стручна служба 

основних школа 

„Здружена школа“ 

Бачка Топола 

        x     1  

 
ПЛАНИРАНО 

 1

2 

6 5 1

3 

5 6 8 7 8 8 8 4 90  

 

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; 
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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 70 % од укупног броја надзора. 

 

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. 

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. 
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    Планирано је да просветни инспектор изврши 80 ванредних надзора, по представкама грађана, заинтересовнаних лица, 

захтевима установа за утврђивање услова за обављање делатности, захтевима за утврђивање веродностојности јавних 

исперава и слично. 

Уколико постоји потреба и буду дозовољавале околности просветни инспектор ће, за школску/радну 2020/2021. 

годину, сачинити и план заједничких координисаних инспекцијскох надзора са другим инспекцијама у наредној 

школској/радној години. 

 

 

На основу одредаба Правилника о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији 

(„Службени гласник РС“, број 63/2018) руководиоци просветне инспекције и просветnи инспекотори Министарства 

континуирано врше контролу законитости, односно правилности рада просветних инспектора како у саставу 

Министарства, тако и просветних инспектора којима је поверено вршење послова инспекцијског надзора. 

 

Годишњи план инспекцијских надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину, односно 

циљеви у наведеним плановима исказани су описно/бројчано, односно исказани су мерљивим ефектима. Реализацију истих 

прате помоћник министра за инспекцијксе послове, Јасмина Јовановић и руководиоци ужих организационих јединица 

просветне инспекције кроз извештавања, пре свега кроз годишњи извештај о раду просветне инспекције и делотворности 

рада просветне инспекције који усваја Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе, као и кроз месечне извештаје, 

кварталне извештаје који се достављају Народној скупштини Републике Србије, годишње извештаје који се доствљају Влади, 

као и кроз интерно извештавање које се обавља у Сектору за инспекцијске послове и доставу записника у Базу записника која 

се води у Сектору.  

 

 

Елеонора Мартиновић 

 

 

____________________________________ 

Број службене легитимације: 12-0119/12 


